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Bir Hayat Tarzı Olarak Ramazan

“Hevâsını ilâh edinen kimseyi gördün mü? Onun üstü
ne sen mi bekçi olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işit
tiklerini veya aklettiklerini mi sanıyorsun? Onlar hayvanlar 
gibidirler, hatta gidişçe daha sa p k ın d ırla r(25/43-44)

“Hevâ”yı (nefsin hayvanî arzu, istek ve tutkuları) merke
ze alan Batı tipi seküler yaşam biçiminin, yerküre üzerinde 
kurduğu şeytanî/tâğûtî egemenlik, giderek azgınlaşıyor. Mo
dem fitne ve fesat, haz ve hız ekseninde giderek yaygınlaşıyor. 
Hazlarım en hızlı ve en kestirme yoldan tatmin etmeyi temel 
amaç edinen bir insan/toplum tipi terviç ediliyor. İlahî mesa
ja kulakları tıkalı, aklını kullanmayan, hudûdullahı çiğne
mekten pervâ etmeyen iki ayaklılar; adeta hayvanlaşıyor Ve 
hatta ‘hayvandan daha aşağı’ yaratıklar haline geliyor.

Peygamber Efendimizin(s.), “dinarlann kulu... gösterişli el
biselerin kulu... midesinin kulu yüzüstü sürünsün ve helak olsun” 
buyurduğu (İbn Teymiyye, Kulluk, s. 73 - Buhârî ve İbn Mâce’den.) üz
re; mideyi doldurma, şehveti tatmin etme, gösteriş yapma ve 
bunlara ulaşmak için paraya sahip olma esasına dayalı seküler 
hayatın hızlı koşusu, bu amaçlara daha çabuk ulaşma, daha 
çok üretip-tüketme, daha fazla haz alma yönünde ilerliyor.

İşte Ramazan, alternatif bir hayat tarzı olarak tam da bu 
iki noktada frenliyor insanı; daha çok değil, yeterli; daha hızlı 
değil, dengeli. Bütün bir zamana ve mekana hükmeden İslâmî 
hayat tarzının bir aya yoğunlaştırılmış biçimi olarak “nefs-i 
emmâre”yi gemlemeyi öğretiyor insana: Sahurdan iftar vakti
ne kadar aç kalmayı; böylece mideye, ağza, dile, göze, kulağa, 
şehvete... hasılı tüm bedene ve haz merkezlerine hükmetme
yi, zamanın, mekanın, varlığın farkına varmayı, haz ve hızı 
kesmeyi öğretiyor!.. İnsanı nefsinin, midesinin, şehvetinin 
esiri olma, paranın, malın, mülkün kulu olma zilletinden bir 
tek ilâhın kulu olma şeref ve özgürlüne yükseltiyor; onu tek- 
sîr/tekasür batağından kurtarıp tevhîd asaletiyle onurlandırı
yor. Yalnız Allah’la doldurulması gereken hayatın merkezini 
işgal ederek insan hayatını biçimleme noktasında belirleyici 
hale gelen ortakların egemenliği Ramazan’la sarsılıp yıkılma
ya yüz tutuyor. Ramazan, Allah’ın mutlak egemenliğini her 
alanda hissettirerek, parçalanan hayatı tevhîd ederek, insanı 
Rabbi ile bütünleştirerek bir huzûr iklimi getiriyor. Tutulan 
oruçla birlikte kuşanılan takvâ elbisesi, bütün şerleri/kötülük- 
Leri def ediyor, bütün hayırların/güzelliklerin kapısını açıyor. 
Müminler, sonımluluklarının daha bir farkına varıyor; merha
meti, yardımlaşması, infakı, ikramı., ile İslâmî hayat tarzı da
ha bir tebellür ediyor.

Derginiz JJmran, bu sayısında, Ramazan’la birlikte kuşan
dığımız İslâmî hayat tarzını, bütün aylara, zamanlara, mekan
lara hakim kılınması gereken bir fıtrî model olarak insanlığa 
sunmanın imkanlarını araştırdı. Kerim Buladı, Naci Cepe, 
Yaşar Düzenli, Ahmet Cemil Ertunç, Asım Öz, Şemseddin 
Özdemir, Abdullah Yıldız, Necip Yolcu yazılarıyla dosyaya 
katkıda bulundular.

Yine bu sayıda, Tevfik Emin’in Katrina kasırgasından yo
la çıkarak “Öteki Amerika’yı irdelediği yazısı, Dilaver Demi- 
rağ’ın AB sürecinde nükseden milliyetçilikleri tahlil eden ya
zısı ve “Geçmişten Geleceğe Konuşanlar” dizisinde Şule Yüksel 
Şenler’in röportajı kaçırılmamalı.

Ümrandan hayırlı Ramazanlar duâsıyla...

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org
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G Ü N D E M

ADALETSİZLİĞİN KASIRGASI 
VE “ÖTEKİ” AMERİKA

TEVFİK EMİN

“Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi1 Ama kalpleri 
liatılaştt ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi. Derken l<endi- 
lerine hatırlatılanı unuttuklarında, onların üzerlerine her şeyin l<apılannı açtık. Öy
le ki kendilerine verilen şeylerle ‘sevince kapılıp şımannca’, onları apansız yakalayı
verdik. Arak onlar umutlan suya düşenler oldular.” En’âm; 43-44

Burası Allah’ın Arzı: 
Dilediğini V âris Kılar!

K avramları ve kelimeleri 
yapan insanoğlunun 
içinde yaşadığı dünya 

yani tecrübesidir. A n cak  bu tec
rübenin öznel niteliği bir an için 
unutulur da nesnel yahut evren
sel bir mahiyete bürünürse, ger
çekler bazen son derece ironilc 
ve trajikomik bir halde karşımı
za çıkar. Bunun en  yakın ve ya
kan örneği ise son imparatorluk 
Am erika’nın başına gelenlerdir. 
İnsan şaşırmadan edemiyor ha
kikaten: Dünyaya “sonsuz ada
let” i getirecek o lan “ıslah edici- 
ler(müslihûn)!”1 A d i i İlahi’ye 
mi takıldılar yoksa New Orle- 
ans’a giden yollarda trafiğe mi? 
Yeryüzünün en geniş karayolu 
ağına sahip ülkesinde sınırsız ge
nişliğin sonuna m ı gelindi? Ya 
da “Tarihin Sonu” b ir fırtına şek
linde amerikan kıyılarında mı 
kopuyor? Kıyam etin gelişini kut
sayan Hollyvvood yapımı filmler

gerçeğin sularına karıştı çoktan. 
A m erikan imparatorluğunun 
önderliğinde fıtratın ifsadına yol 
açanları şiddetli günün azabın
dan önce, vahiyden yüz çevir
dikleri için, bu dünyada da “zor
lu ve sıkıntılı” bir hayat yahut dar 
bir geçim2 bekliyor. Amerikan 
tecrübesinin vitrinine bakarak 
refah ve güvenliğin nihai ger
çekleşmesine öykünmek yerine, 
bolluğun denetlenemez bir şidde
te dönüşmesi3 ve medyatik ay
gıtlarla giderek kuşatılan ve 
uyuşturulan toplumun kendisi 
başta olmak üzere iç ve dış dün
yaya yabancılaşması4 hadiselerini 
referans almalıyız. Yazımızın 
başladığı yer Katrina felaketini 
yaşayan öteki amerikalılar olun
ca m evcut toplumsal yapının 
mahiyetine kısa bir bakış zorun
lu oluyor. Konformizmin alabil
diğine yaygın olduğu bu toplum
da hem güneyli hem de zenci 
iseniz gözden de ırak (ya da m e
sela yaşadığınız yer yeni bir İrak) 
oluyordunuz]. Amerikan tecrü

besini “uygar barbarlık” şeklinde 
niteleyenler son manzaralar kar
şısında haklı çıkmanın “dehşet 
ve şok”unu yaşıyorlardır herhal
de. Bu ülkedeki rahatlık gerçek
ten de mantığında acımasız. Zira 
hemen her ütopyanın gerçekleş
tiği bu yerde mutsuzluk da aslın
da yok demektir. Yoksullar ve 
diğerleri de inandırıcı değiller 
bu yüzden.5 Ya da onlar aslında 
yoklar! Bir coğrafyadan çok da
ha fazlasını anlatan “Doğu” o 
kapkara yüzüyle bu kez Meksika 
körfezinden gülümsedi beyaz 
adama! Amerika’nın arka ma
hallesi tüm çıplaklığıyla sel sula
rına gömüldü. M eselenin çok 
yönlü çağrışımları nedeniyle sis
tematik bir bütünlükten ziyade 
hem yatay hem de dikey boyut
larda serbest salınım  halinde 
olacak yazımız: “Yeryüzünün la- 
netlileri”nin içler acısı manzara
sı karşısında kınalar ya da ağıtlar 
yakmak yerine anlamlandırma 
denemesine girişeceğiz. Yukarı
daki kısa ve öznel girişin ardın
dan amerikalılar ve dünyanın 
geri kalanının olan bitene karşı 
dünyevi/ indirgeyici bakışındaki 
imkansızlıktan sözü açmalıyız.

iktisadi [Des]oryantalizmin 
Krizi ve Büyüme Teorilerinin  

Çöküşü

İktisadi oryantalizm kavramını 
klasik/ modern sömürgeci ‘ay
dınların  ya da oryantalist gele
neğin adeta yapıbozumunu ba
şarmış olan Edward Said’in anla
dığının dışında olarak iktisad ve 
orient kelimelerinin ait oldukları 
dil/ anlam daireleri bağlamında
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ÖTEKİ AMERİKA / EMİN

bir kopuşun tem silcisi olarak 
kullanıyorum. Zira iktisad Arap' 
ça kökeni itibarıyla kist ile akra
badır ve bu yönüyle (hemen her 
kavram gibi) dinin inşa ettiği bir 
algıyla anlaşılır. Yeryüzünde mi
zan (denge), mikyâl (ölçü) ve 
kıstın (adalet) taşıyıcısı6 olan ha
life insan ve m ü’min sorumlulu- 
ğundan cüzler taşıyan bir keli- 
medir. Çağrıştırdıkları ise bütün 
bir eşyanın emanet olduğu, ona 
tahakküm ve sahiplikten ziyade 
üzerinde başkalarının hakları 
olan A llah vergisi nimetlerin 
şükrü olarak karşılıksız infak zo
runluluğu ve israftan kaçınma
nın değeri gibi ilk elde adalet 
kurucu öğelerdir. Sem antik ala
nı dahilinde bir bakışla kelimeye 
kaynaklık eden vahiy bizlere 
yeryüzünde orta yolun  takipçileri 
olarak mufcsideri (adil olanlar) 
gösterir. Elbette onların da üze
rinde hayırlarda yarışanlar var
dır ama bahsini ettiğimiz keli
menin öyle ya da böyle nihai 
kurtuluşla irtibatı vardır. En ge
niş anlamıyla yeryüzünde adaleti 
hakim kılacak bir düzenin kurul
masını öngörür. Bu balcımdan 
batının bilhassa onbeşinci yüz
yıldan itibaren kendisi dışındaki 
dünyaya tahakküm edici ve sö
mürgeci hareketin in  (zira Doğu 
durağan ve ‘ölü’ydü) iktisadi bo
yutuna göndermenin yanısıra, 
orient kelim esinin  geleneksel 
karşılığı olan doğu yerine fiil kö
kü olan ait/ hareket yahut kalkış 
noktası olma anlamını oturtmak
la bu iki kelimeyi şimdi farklı bir 
bağlamda değerlendiriyoruz. İk
tisadi des-oryantalizm ‘yabancı’ 
(zira ilki Arapça İkincisi Fransız
ca kökenli) isim tamlaması (ta
laşız, takılı, zincirleme ve belli 
belirsiz isim tam lam alarından

sonra bu da bizden olsun!) artık 
A llah’ın ortaya koyduğu adalet 
sınırlarından açık bir uzaklaşma
yı temsil etmektedir. Elbette ay
nı anda, oryantalist bakıştan 
fark (l)ı olduğunu iddia eden 
tüm postmodern açılımların da if
lasını simgeliyor kullanımımız. 
Bütün meseleler ve mesellere ol
duğu gibi buna da birincil pers
pektif olarak vahyi merkeze alan 
bir yaklaşımda bulunmak olmaz
sa olmazdır.

İslam’ın kuramsal dünyasın
dan hareketle iktisadi oryanta
lizmin her türlü haddi yok saya
rak sürdürdüğü yıkımın aslında 
bir iktisadi desoryantalizm soru
nu olduğunu iddia edebiliriz. Ye
ni üretim, pazarlama ve tüketim 
üsleri için yeryüzünü keşfe çıkan 
batılı sömürgeci dünyanın den
gesini değiştirmiş ve milletler
arası ilişkileri karşılıklı bağımlı
lık esasından koparıp yeniden 
şekillendirmiştir. Eşyanın tabi
atına aykırı olan her düzenleme 
gibi bu zulme karşı da insanın iç 
dünyasından beşeri münasebet
lerine, oradan da bütün kainatla 
ilişkisine kadar her haliyle vasatı 
öngören bir düzen elbette ki 
toplumsal yapının bir ayağı ola
rak ekonomiye de karakterini 
verir. Kur’an’m ifadesi ile ümme- 
ten vasata, aşırılıkların yerini 
denge halinin aldığı ve emniyeti 
sağlamada adaletin korunduğu 
bir topluluğu ifade eder. İnsanlar 
topluluğunun meydana getirdiği 
beşeri ilişkiler ağı ile mü’minin 
iç dünyası arasında bir denge ha
li aynı zamanda her boyutta A l
lah ile ilişkilerin de mahiyetini 
korur. Böylelikle mü’min her 
yaptığının çok boyutlu sorumlu
luk kaynağı olduğunun bilincin
de olarak, beşeri sistematiğinde

zulme yer veremez. Mü’minlerin 
aşkın ve nihai bir gerçekle olan 
münasebetleri ne ölçüde kuv
vetliyse, dünyevileşme temayülü 
de o nispette azalacaktır.

A ncak küresel kapitalist uy
garlığın geldiği yere yine onun 
pradigması dahilinde ve araçla
rıyla baktığımızda dahi durumun 
vehameti kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. Dünyanın “batı dışı” 
halklarının tutulduğu bu illüzyo
nun ne kadar sahte olduğunu 
görmenin gereğine inanıyorum. 
Yıllar yılı milyarlarca insanı pe
şinden sürükleyen büyüme miti 
ile sistemin kendisini yeniden 
nasıl ürettiği ise burada yalnızca 
hatırlatılacaktır. Bu noktada ke
lim enin daraltılmış anlamıyla 
iktisadi yaklaşımların ve bu çer
çevede bilhassa 90 ’lardan bu ya
na tartışmasız konumları sarsılan 
büyüme teorilerinin akıbetine 
kısaca göz atacağız:

Felsefi ve Teorik Zemin Kayması
Pek çok sosyal bilimcinin üze
rinde ittifak ettiği gibi modern 
batı tarihinin son üç çeyreğini 
Amerika’nın önlenemez yükseli
şine tanıklık ettiğimiz iki Dünya 
Savaşı arası, İkinci Dünya Sava
şı sonundan 70 ’lerin ortasına ka
dar süren ve 90 ’larm başında 
Sosyalist blokun dağılması ile 
sonuçlanan dönem şeklinde ayı
rabiliriz. 60 ’larda yeniden ta
nımlanan batı dışı dünya ile bir
likte l<alkınma sihirli kelimemiz 
olmuştu. Ham madde ihracatı ve 
karşılığında teknoloji transferi 
ile sanayi altyapısını kurmayı 
hayal eden az gelişmiş veya geliş
mekte olan  ülkeler, 80 ’li yıllara 
gelindiğinde ardı ardına finans
man ve yatırım krizlerine girdi
ler zira ara malları yahut nihai
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ürünleri imal söz konusu oldu
ğunda ya teknoloji transferi çok 
pahalıydı yahut petrol krizinin 
etkisiyle ithal ikam eci sanayiler 
artan m aliyetleri karşılayamaz 
haldeydiler. Bu noktadan itiba
ren ticari ve finansal liberalizasyon 
(serbestleşme) hareketleri dalga 
dalga yayıldı ve ihracat itişli bü
yümeyi kutsadık.7 (Biz “doğu- 
lu”lar) Sanayileşmiş ülkeler ara
sında yerimizi ne zaman alacağı
mızı düşlerken, gözlerimizi yük
sek faiz, düşük verim lilik ve gö
çük bir sanayi dünyasına açtık. 
A rtık reçeteler birbirine karış
mış ve dünya yeniden o bildik 
oyunun sahnesine dönüşmüştü. 
Elbette ki, ilkel doğu  ve onun ya
pısal sorunları yine sahnede de
kordan ibaretti. İşte size yeniden 
iktisadi oryantalizmin ayak izle
ri: Batı’nın öteki ile her karşılaş
masında içkin bir önkabuller du
varı. A ncak yeni sömürgeciliğin 
temel karakteristiği olan görece
liğin hayatın hem en tüm alanla
rında adeta kural halini alması 
9 0 ’larm başından bu yana geçen 
zaman zarfında gerçekleşti. Zira 
sistem içi hesaplaşm asını ta

mamlamış^) batıklar gözlerini 
bir kez daha “doğu”ya çevirdi. 
Hedef yeniden kadim düşman 
olunca, bütün bir dünya karak
ter değiştiriyor ve beşyüz yıllık 
kazanımlarıyla bütün bir batı 
felsefi/ siyasal geleneği ve değer
leri iflas ediyordu. Ö nceleri 
‘uluslar’ arasındaki farkın gide
rek kapandığını istatistik yoluyla 
ispatlayan ve teknolojinin ya da 
sermayenin (liapital) her türü
nün gelişmiş batılı ülkelere k ı
yasla geri kalmış ülkelerde daha 
üretken olacağını öngören teori
lerimiz vardı. Yine ülke içi eko
nomik gelişmişlik farklarının da 
giderek kapanacağını vehmedi
yorduk. Mutlak verilerle bakıldı
ğında örneğin amerika içindeki 
siyah ve hispaniklerin (etnik kö
kenlerine bakılmaksızın latin  
amerikalılara verilen genel ad) 
durumunun son 45 yıllık süreçte 
iyileştiğini söyleyebilsek de mu
kayeseli bir analiz durumun hiç 
de parlak olmadığını haykıra
caktır. A B D ’de son iki yılda fa
kirlik oranının yüzde 12,5’ten 
12,7’ye yükselmesi ve dahası bu 
istatistiğin önemli bir kısmını

oluşturanların (yüz
de 24,7 ile) silahlar 
ve (yüzde 21,9 ile) 
hispanikler  olması 
ister istemez ameri
kan toplumsal yapı
sının sorgulanması
nı beraberinde ge
tirdi.8 Öyleyse bü
yüme teorilerinin 
ülke içi farklılıkla
rın da -bilhassa kü
reselleşme sürecin
de- asgariye ineceği 
öngörüsü istatistik- 
lerce de yalanlanı
yor.9 Am erika içi 
genel durumu kısa

ca hatırlattıktan sonra tek yer
yüzünde aynı anda birkaç farklı 
dünyanın yaşanmasından hare
ketle öteki dünyalıların vaziye
tiyle ilgileneceğiz. Konumuzu 
çok dağıtmamak ve boyumuzu 
aşmamak için teoriye nokta ko
yup göstergeler alemine geçiyo
ruz. (“Akıyoruz” mu demeliy
dim!)

İşlevsel ve Qöstergesel Boyut
“Pozitif’ bilim lerin en kullanışlı 
vasıtalarından biri istatistiktir. 
Bir yöntem ve araç bütünü ola
rak istatistik kelim enin gerçek 
anlamıyla manipülasyonla an
lam kazanır. İstatistik yalan söy
lemez fakat kendisinden isteni
leni söyleyebilir. İkna gücü ana
litik zihne iman etmişler için sı
nırsızdır. İnsani değer taşıyan 
bütün hadiseleri birer istatistiki 
veriye indirgeyip üzerinden he
sap yapabilirsiniz. Beşeri hayatın 
işleyişine dair sosyal bilimlerin 
en mekaniği olan iktisatta gün
cel teorilerin hemen tamamı is
tatistik. ve matematik üzerinden 
geliştiriliyor. Tem elleri 17.yüz
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yılda atılan oryantalist dünya 
görüşünün akademik uzantısı 
olan modem disiplinlerin dün
yayı pek çok kategoriye ayırdığı
nı biliyoruz. Üçüncü dünyalı (si
yasal konum olarak) yahut az ge
lişmiş ve gelişmekte olan (eko
nomik anlamda) ülkelerin birer 
laboratuvar faresi muamelesi gör
melerinin üzerinden hatırı sayı
lır bir zaman geçti. Bu zaman 
zarfında gelişmiş, şimdi üzerin
den geleceğe dair kurgular yapı
lan bir dolu ‘veri’ aslında başlan
gıçta birer varsayımdan ibaretti. 
Konumuz modem tabii ve sosyal 
bilimlerin antropolojisi olmadığı 
için, yalnızca istatistiğin dikkat
le yaklaşımı hakettiğini hatırla
tarak, son yaşanan afetlerden 
hareketle dünyanın bir istatisti- 
ki haritasına göz atacağız. G öre
ceğiz ki, mucize işi verilerimiz de 
artık yüzümüze gülmüyor. İnsan
lığın derin krizlerini bir yana ko
yarak yalnızca rakamları konuş
turalım10:

- BM İnsani Kalkınma En
deksine göre 1 9 9 0 ’a kıyasla 
2003 ’te 18 ülkenin 460 milyon 
vatandaşı daha da geride bulu
nuyor.

- Her saat 1200’ün üzerinde 
çocuk gözlerden ırak olarak ha
yatını kaybediyor ve nedense 
medya bunları bir türlü görmü
yor.

- Beş yaşını göremeden ölen 
çocuk sayısı her yıl 10,7 milyon.

- HIV/ A ID S belasından ha
yatını kaybedenlerin sayısı 2003 
yılında üç milyon, bu nedenle 
yetim/ öksüz kalanlarınla ise beş 
milyon.

- Yıl, 2003: Ortalam a ömür 
Zambia’da 30, Botswana’da 31 
yaş civarında. (Haritada yerleri
ni gösterebilir miyiz?) Sırasıyla

mukayese edersek; 1840’lar İn- 
gilteresinde ve tarihinin en bü
yük demografik şokunu Birinci 
Dünya Savaşı sırasında yaşamış 
Fransa’da (ki ortalama ömür 16 
yıl birden düşmüştü) dahi bu sı
nırlar daha yüksekti.

- G elir dağılımı ve eşitsizlik
ler mevzu bahis edilirse; dünya
nın beşte birinin günde bir dola
rın altında açlık sınırının altın
da ölüm kalım savaşı verdiği, bü
tün bir dünya nüfusunun yüzde 
4 0 ’ınm yani iki buçuk milyar in
sanın ise günde iki doların altın
da yoksulluk sınırında bir ömür 
sürdüğü görülecektir.

- Bu en yoksul yüzde 4 0 ’m 
toplam gelir içindeki payı yüzde 
beşi geçmezken, en zengin yüzde 
on ise gelirden yüzde 54’lük bir 
pay alıyor.

- Dünyanın en büyük 500 ki
şisel servetinin (ki servetin in
sanlar arasında dolaşan bir var
lık olması gereğinin tam karşı
sında bir gerçek olarak korkunç 
sermaye ve servet birikiminin 
göstergesi olarak) toplamı en 
yoksul 416 milyon insanın sahip 
olduğundan fazla.

- Günde bir doların altında 
gelirle yaşayan dünyanın en 
yoksul beşte birini bu sınırlardan 
çekip almak için gerekli olan 
300 milyar dolar, en zengin yüz
de onun gelirinin yalnızca yüzde 
1,6’sı demek.

Daha pek çok veri bulunup 
burada sıralanabilirdi fakat bu 
kadar istatistik yeterli kanaati
mizce. Dünyayı makine düze
ninde gören ve insanı istatistiki 
değere indirgeyen bir yaklaşımı 
asla benimsemeksizin yalnızca 
dünyaya küresel ölçekte adalet, 
emniyet ve refah vadeden neo- 
liberalleri istatistiklerin dahi ya

lanladığını göstermek istedik. 
Elbette yeryüzünde bozguncu
luk, kan dökücülük ve puta tapı- 
cılık şekil değiştirerek sürüyor. 
Braudel batının dini geleneğin
deki dönüşüm ve sonrasında 
ürettiği küresel ölçekli tecrübe 
için maddi medeniyetin zaferi 
derken, kadîm H int ve Ç in din
leri ise bu maddi pratik içersinde 
ya adaptasyon ya entegrasyon 
yahut da mutasyona uğradıktan 
sonra küresel kapitalist yıkıma 
karşı kurtuluşun yegane anahta
rını elinde tutanlar müslüman- 
lardır. Bu bölümdeki kısa ama 
öğretici gezintimizin yegane 
amacı İslam’ın tek alternatif 
oluşunun dünyevi göstergeler 
üzerinden de doğrulanması ve 
buna olan imanımızı pekiştirme
si olmaktadır. Ancak olan biteni 
anlamlandırma krizi, hakk ve 
batıl farklılaşması bu denli görü
nür hale gelmişken dahi sürmek
tedir. Dolayısıyla, son bölümde 
başladığımız yere yani Katrina 
felaketi ve neticesinde ortaya çı
kan manzara bahsine dönerek 
dünyevileşen imanımızın krizine 
odaklanacağız.

Maddi Uygarlığın Çıkmaz 
Sokağı: “İman Krizi”

“Gerçeğin çölüne hoşgeldiniz!”; 
marksist sosyolog ve psikanalist 
Zizek’in 11 Eylül’ün ardından 
amerikan halkına bu şekilde ses
lenişinden esinlenerek, Katri- 
na’nın neden olduğu ve dalga 
dalga bütün Amerika’ya yayılan 
selin bizlere mutlak gerçeğin her 
zaman yanıbaşımızda olduğunu 
hatırlattığını düşünüyorum. Öy
leyse: “Gerçeğin Seline Hoşgel- 
diniz.. . ” Yeryüzüne hayat bahşe
den dinin yegane kaynağı
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Kur’an bir tek nefisten bütün bir 
insanlık ümmetine kadar hakle 
ve batıl ekseninde yaptığı tasvir
lerinden birinde “suyun üzerin
deki köpük”11 m isalini kullanır
ken ve pek çok kıssasını geçmiş 
kavimlerin ibretlik haberlerine 
hasretmişken nasıl olur da boy- 
lesi bir felakette kutsal K itab’ı 
hatırlamayız? Zulüm üzerine bi
na edilmiş hiçbir beşeri düzen 
uzun soluklu yaşamaz ve yaşat
maz. Bir kez daha gördük ki, “ev
rensel” batılı değerler sel sularıy
la karşılaştığında suyun üzerin
deki köpük misali kayboluverdi. 
Geriye kalansa insan vicdanının 
ahlaktan nasipsiz olduğunda ya
rattığı korkunç barbarlık oldu. 
Cesetleri parçalayan köpekler ve 
çaresiz insanlar dünyadan biha
ber hayat süren amerikalılara 
yeryüzünün bilmem hangi köşe
sinden bildik bir manzarayı taşı
dı. Yerel belediyeler, valilikler 
ve diğer yardım kuruluşları dahil 
federal hükümet dışında bir da
yanakları kalmayan insanlar o 
m üthiş(!) işleyen sistemin kur
banı oldular. Zira vicdani so
rumluluklarını profesyonellere 
emanet etmiş bir halk  ancak yı
kılan yollardan, çalışmayan ka
nalizasyon şebekesinden, zama
nında ulaştırılmayan yardımlar
dan, susuzluk ve açlıktan, yağ
malama olaylarından vs. şikayet 
edecektir. Kurumlar ortada yok
tur ve insan yapayalnız kaldığın
da fıtratından gelen değer ve 
haysiyetini korur, aksi halde 
ehilleştirilm iş bir hayvandan 
onu ayırt edici her türlü vasfı yi
tirmiş demektir. İnsanlık geli
nen noktayı kendi kendisiyle 
açıklama ve aşmanın imkansızlı
ğını görmüş durumdadır. 
Kur’an’da ders alınm ak üzere ak

tarılan geçmiş kavimlerin kıssa
larına tekrar tekrar dönüp bak
malıyız.

Bu tablo elbette herkesten 
çok mü’minler topluluğu için ib
retliktir. Zira A llah ’ın iman e t
tikten sonra imanlarına zulüm 
karıştıranlara karşı tehdidi çe
tindir. Bugün kendimizden, çev
remizden ve nihayet akıbetimiz
den emin olabilmenin yolu A l
lah’ın mutlak güç, hakimiyet ve 
irade vasıflarını asla bir başkası
na izafe etm em ekten geçiyor. 
Yeryüzünün güvenlik krizine kar
şı Hz. İbrahim ’in çağlarüstü 
meydan okumasını dayanak al
malıyız: “Hem siz, O ’nun hakla
rında hiçbir delil indirmediği 
şeyleri A llah’a ortak koşmaktan 
korkmazken, ben nasıl sizin şirk 
koştuklarınızdan korkarım? Şu 
halde ‘güvenlik içinde olmak 
bakımından’ iki taraftan hangisi 
daha hak sahibidir? Eğer bilirse-

Notlar:
1 Bkz. Kur’an, Bakara Sûresi (2), 11 ve

12. ayetler.
2 Bkz. Kur’an, TâHâ Sûresi (20), 124 ila

129. ayetler.
3 Tüketim Toplumu, Jean Baudrillard, s.

226, Türkçesi: Hazal Deliçaylı- Fer
da Keskin, Ayrıntı Yayınları, 2. Ba
sım, 2004-

4 Batı Uygarlığı Ütopya ve Trajedi, Ame
rikan toplumu için ‘çocuk-ergen 
(kidult)’ kavramını icat eden Neil 
Postman’dan aktaran George 
Frankl, s. 302, Türkçesi: Yusuf Kap- 
lan, AçılımKitap, Ekim 2003.

5 Amerika, Jean Baudrillard, s. 129-130,
Türkçesi: Yaşar Avunç, Ayrıntı Ya- 
yınları, Haziran 1996.

6 “Uygarlıklarında zirve günlerini yaşa-
yan Ad, Semûd, Medyen ve Eyke, 
Lût ve diğer kavimlerin kıssaların
dan alınacak “hayati” derslerin de
rinlikli bir analizi için bkz. Medyen

ve Eyke’den Kriz Dersleri Şuayb 
(a .s .) ’m Çağrısı: Ölçü-Denge-Adalet, 
Abdullah Yıldız, s. 38, Ümran Der- 
gisi, Nisan 2001. Ayrıca ABD’nin 
bugünkü durumunu yeniden anla
mak için bkz. Ad ve Semûd'dan 
ABD’ye Istikbar ve İstiğna Psikolojisi, 
Abdullah Yıldız, s.76, Ümran, Ekim 
2001.

7 Burada dikkatleri liberalizasyon ve ih
racat ikili oyununa çekmek istiyo
rum. Zira 80’lerden sonra yüksek 
büyüme oranlan ile gayrı safi milli 
hasıla bakımından hem de dengeli/ 
istikrarlı sayılabilecek biçimde -e l
bette toplumsal yan etkileri bir ke
nara bırakarak- Batılı öncülerini ya
kalayan pek çok Güney ve Uzakdo
ğu Asya ülkesinin kalkınma tecrü
besinde korumacılık ve devlet mü
dahalesi uzun müddet hüküm sür
müştür. Latin Amerika ve Ortadoğu 
ülkeleri ise prematüre liberalleşme 
hareketlerinin de katkısıyla Icapita- 
list anlamda sermaye birikimini ger
çekleştirememişlerdir.

8 Bkz. Income, Poverty, and Health Insu
rance Coverage in the United States
2004, US Census Bureau, August
2005. Latin amerika kökenlilerin 
19.59- 2004 yılları arasında toplam 
yıllık gelirlerinde hemen hiçbir de
ğişme söz konusu değilken, siyahla
rın gelirlerindeki artış beyaz ameri- 
kalılara kıyasla oldukça küçük oran
lar yakalamıştır. Yalnızca yıllık orta
lama gelir değil ama aynı zamanda 
diğer sosyal göstergeler de durumun 
vehametini ortaya koymaktadır.

9 Bkz. Humarı Development Report 2005,
' s. 25, UNDP, 2005.

10 Human Development Report 2005 ve
2003 (Oxford University Press), 
UNDP.

11 Bkz. Kur’an, Râd Sûresi (13), 17. 
ayet. Bu ayet bağlamında yazarın 
“köpük yasası” dediği beşeriyetin 
‘şaşmaz’ İlahi ‘dinamiği’nin analizi 
için bkz. Bireysel ve Toplumsel Değiş
menin Yasaları, Cevdet Said, İnsan 
Yayınları, 1998-

12 Bkz. Kur’ari, En’am Sûresi, 81 ve 82.
ayetler.

8 Ümran'Ekim  •2005



NOSTALJİK
MUHAFAZAKARLIKLAR

ATASOY MÜFTÜOĞLU

B atı’nın, her yerde ve her 
alanda, çıkarları m o
dernlik şemsiyesi altın

da, uygarlık şemsiyesi altında 
temsil ediliyor. Günümüzde ırk
çılıklar ve faşizmler de modern
lik maskesi altında ilerliyor. M o
dem ve uygar mantık, ırkçı ol
duğu için, tek yanlı işleyen bir 
mantıktır. Yığmlar hemen her 
toplumda egemen olan ideolojik 
klişelerle denetlenmektedir. Bü
tün modern tanımlar ikna edici
liklerini yitirmektedir. Kavram
sal belirsizlikler, kavramsal kirli
likler nedeniyle, kavramlar üze
rinde bir uzlaşma sağlanamıyor. 
Modernlik ve uygarlık “ahlak” ı 
özel ve kişisel bir tercihe dönüş
türdüğü için, bütün toplumlara 
ahlaksız bir toplum biçim i daya
tılıyor. Modernlik ahlak’ı rasyo
nel olarak görmediği için redde
diyor. Rasyonel olmak, özçıkara 
dayalı bir hayat tarzını seçmek, 
piyasa aklı ile hareket etmek, ya
rarcı hesaplar yapma yeteneğine 
sahip olmak anlamına geliyor. 
Bugünün çılğın dünyasında sis
temi kontrol edebilecek ahlaki 
kurumlar bulunmadığı için sis
tem sınırsız şiddet üretiyor, bar
barca serüvenlere kalkışıyor.

Günümüzde her ülkede insan 
hakları konusunda çifte standart 
uygulanıyor. Kitle ile
tişim sistemi, bugünün 
gerçekliklerini Ameri
kan tanımlarıyla yansı
tıyor. Bugünün dünya
sında hem en her yer
de, içerisinde yaşadığı
mız toplumda da; ger
çeğin dayanılmaz, ka
bul edilemez, kirliliği, 
sahteliği, yozlaşmışlığı 
ve kalabalığı ile karşı

karşıyayız. Dünyanın/toplumun 
akılcı tem eller üzerinde inşa 
edilmesine yönelik modemci gi
rişimler, araçsal aklın tek başına 
dünyayı toplumu kuşatmaması 
yüzünden, çok büyük parçalan
malara ve yabancılaşmalara ne
den oluyor. Modem uygarlık de
mek, maddi düzenlemelerle sı
nırlı bir gerçeklik demektir. M o
dernleştirilen ve Batılılışatırılan 
akıl, din-bilim -ahlak arasında 
anlamlı bir ilişki kurmayı, an
lamlı bir uzlaşma sağlamayı ba
şaramadı. Modem kavramların 
her biri bugün, Müslümanları 
terörize etmek üzere ideolojik si
lahlara dönüştürülmüştür. M o
dem uygarlık yalnızca teknikler
den ibaret olduğu için, duygusuz 
bir uygarlıktır. Modem kavram
lar insanlığın içerisinde bulunu- 
duğu gerçek durumu yansıtmı
yor, yansıtamıyor. Bu kavramlar

emperyalist amaçlan ve tem elle
ri olan kavramlar olduğu için, 
insanlığı temsil etmiyor. Bu kav
ramlar dünyanın hemen her ye
rinde ideolojik yatırımlar yap
mak üzere pazarlanıyor, konum
landırılıyor, kullanılıyor. Sözünü 
ettiğimiz kavramların, kurumsal 
çerçeveleri ile insani hayatın ih
tiyaçları/beklentileri arasında 
bir bağ yok. Batı’lı kavram ve 
kurumlar bugün, Islamı seküler- 
leştirme ve terörle özdeşleştirme 
projesine hizmet ediyor. Özellik
le, İslam dünyası toplumlarında 
kitleler Batı’lı kavram ve ku
rumlarca denetleniyor, kuşatılı
yor, k itleler nezdinde, İslam 
önemsiz/değersizkılmmak isteni
yor. İslamı, önemsiz/değersiz k ı
labilmek için, medyatik aşağıla
ma kampanyaları ile birlikte, 
kirli savaşlar, kirli siyasetler ve 
kirli ilişkiler geliştiriliyor. İslam 

toplumlarmın maruz bir- 
kıldığı ideolojik kuşatma 
sebebiyle, bu toplumlarda 
düşünsel, anlamda, ahlaki 
anlamda bir bozgun yaşa
nıyor, özellikle entellektü- 
el kesimler, entellektüel 
özgürlüğe sahip olabilecek 
bir iradeyi temsil edeme
dikleri için, emperyalist 
söylemle bütünleşm ekte, 
emperyalistlerle ideolojik

Modernlik ve uygarlık "ahlak”ı 

özel ve kişisel bir tercihe dönüş

türdüğü için, bütün toplumlara 

ahlaksız bir toplum biçimi dayatı

lıyor. Modernlik ahlak’ı rasyonel 

olarak görmediği için reddediyor.

Umran-Ekim •2005 9



GÜNDEM

İdeolojik kuşatma nedeniyle, ide

olojik propogandaya ve ideolojik 

koşullanmalara teslim olanların, 

hiç bir zaman kendi düşünceleri, 

kendi kararları, kendi çözümle

meleri ve kendi yorumları yoktur.

anlamda bir kardeşlik gerçekleş- 
tirmeye çalışmaktadırlar. Bunun 
yanında işbirlikçilik utancını en 
somut anlamda yaşamak pahası
na, kimi Islami cem aatler de em
peryalist ideolojik ailenin bir 
parçası gibi hareket etm ekte, 
emperyalistlerin perspektiflerini 
paylaşabilmekte, em peryalistle
rin yaptığı İslam tanım ını pazar- 
layabilmektedir. Emperyalistle
rin İslam dünyası çapında uygu- 
layageldilcleri örgütlü/sistematik 
terörü hiç bir şekilde takbih et
me ihtiyacı duymayan sözünü 
ettiğimiz cem aatler, iğrenç ve 
aşağılık bir köleliğin tezahürü 
olarak, M üslüm anlara nism et 
eddilen terörü, m ahiyetini tahlil 
etmeden, irdelem eden, büyük 
bir aceleyle tahbih etmektedir. 
Bu cemaatler, Müslümanları ze

lil kılan yönelişleri tercih ede
rek, amerikan projelerinin diliy
le konuşabilmektedir.

Kendi dili, kavramları, ba
ğımsız düşünce dünyası olmayan 
bir entellektiiel hayatın meşru
iyetinden söz etm ek mümkün 
olamaz. İdeolojik kuşatma nede
niyle, ideolojik propogandaya ve 
ideolojik koşullanmalara teslim 
olanların, kim olurlarsa olsunlar, 
hangi düzeyde eğitim  almış olur

larsa olsunlar, 
hangi alcımı ya 
da cemaati tem
sil ediyor olur
larsa olsunlar, 
h iç bir zaman 
kendi düşünce
leri, kendi ka
rarları, kendi 
çözüm lem eleri 
ve kendi yo
rumları yoktur. 
Günümüzde öz

gür olmak, güvende olmak için, 
emperyalistlerin inandığı şeylere 
inanmak, onların kavram ve ku- 
rumlarına teslim olmak, onların 
himayesine mazhar olmak gere
kiyor. Batı dünyası toplumları- 
miza, toplumlarımızın nihai de
ğerlerini toplumun kendi kültür 
ve uygarlık hassasiyetleri doğ
rultusunda temsil etmesi özgür
lüğünü tanımıyor. B atı’lı tercih
leri hayat tarzı haline getirmeye 
zorlanıyoruz; emperyalist eylem
leri sorgusuz sualsiz kabul etm e
ye zorlanıyoruz. Bugün, Batı’lı 
kavram ve kurumlar, B a tılı poli
tik yapılar ve uygulamalar, yan- 
lışlamaya tümüyle kapatılmış 
durumdadır. Batı düşüncesi
nin/kavram ve kurumlarımn 
eleştiriye açık olduğu iddiası bü
yük bir yalandır.

Bugünün dünyasında, terör 
olaylarının nedenleri bir bütün
lük içerisinde konuşulmuyor; bu 
konuda kısmi/parça/eksik yo
rumlar yapılıyor; olaylar, ısrarla 
karşı propoganda gerekçesi ola
rak kullanılıyor; olaylarla İslam 
arasında bir bağlantı kurmak 
için, olaylar istismar ediliyor. 
Bütün bu gelişmeler, büyük yoğ- 
nuluklar içerisinde toplumları- 
mızı baskılarken, düşünce ve 
kültür hayatımız, dini hayatımız,

sanat ve edebiyat hayatımız; po
litik/toplumsal gerçekliğin dışın
da, bu gerçeklikle ilgilenmeyen, 
içrek bir düşünsel iklimde, top
lumsal ve siyasal sorumluluklar
dan bağımsız bir dil kullanarak, 
bir konum seçerek nostaljik mu
hafazakarlıklarla avunuyor. İsla- 
mi cem aatler, masal/menkı- 
be/efsane/keramet unsurlarını 
seferber ederek taraftar toplama
yı, sayıları çoğaltmayı bir başarı 
sayıyor; dolaşımda olan gemen 
kalıpları/kategorileri olduğu gibi 
kabul edebiliyor. M itleştirilen 
cemaat önderleri de kibirli bir 
kabalık içerisinde kendilerini 
dünyanın merkezi zannediyor.

Yeni zamanları, eski hassasi
yetlerle, eski bağnazlıklarla, eski 
tutuklularla, eski öykülerle idrak 
ediyoruz. Halbuki, bugün, yeni 
tanımları, kavram ve kurumlan, 
yeni tarzları ve tutkuları, yeni 
öyküleri zorunlu/gerekli kılan 
yeni bir dönem yaşıyoruz. Öde
necek ağır bedeller pahasına ha
kikatin dili/vicdanı olabilmeli
yiz, olabiliriz. Toplumlarımızın 
her alanda düşünsel üretime ih
tiyacı var. Anlamlı, özgür, ba
ğımsız, onurlu bir varoluşu tem
sil edemeyen toplumlarda, sis
tem bireyleri edilgin birimler 
haline getirebiliyor, cemaatleri 
sürülere dönüştürebiliyor.

Yeni zamanları, ahlaki eksik
liklerimizi gidererek, düşünsel 
soruşturmalar yaparak, ilgileri
mizi yenileyerek, duygularımıza 
tutsak olmadan, gerçekleri tar

tışmaya cesaret ederek bir pro
testo bilinci oluşturarak, deruni 
değerleri vazgeçilmez kılarak, 
kolay/ucuz çözümlere yönelme
den, siyasal eylem yeteneği kaza
narak, değerlendirebilmeliyiz. ■
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SİYASİ KEHANET

ABDURRAHMAN DİLİP AK

B elirsizlik ve bilinemezlik.. 
Dünyada, bölgede ve 
dünyada ekonomi, siya

set, toplumsal sorunlar ve ekolo
ji h iç bu kadar öngörülemez ol
mamıştı..

Korkular umutların önüne 
geçti.

Oysa SSCB dağıldığında in
sanlık derin bir nefes almıştı. 
Soğuk savaş bitmişti. Bir asır gi
bi bir zamana üç dünya savaşı 
sıkıştıran batı uygarlığı, 4  savaşı 
da çağa sıkıştırmak için hala çır
pmıyor.

Tele kutuplu dünya, terör ve 
savaşla son vermek şöyle dursun, 
dünyayı kana bulamak istercesi
ne, tarihin sonunu getirecek bir 
m edeniyetler arası çatışmayı, 
dinler arası çatışmayı tetiklemek 
için saldırılarını sürdürüyor.

Bölgenin gündemi oldukça 
yoğun: Suriye, Kudüs, İran, 
Kürt, Azerbeycan, Alevi, Sün
ni, Belücistan meselesi.. Kimse 
duruma hakim değil.. Kimse ne 
olacağını bilmiyor..

Tam  da bu sorunların merke
zinde bir yerde duruyoruz. T ü r
kiye hem bu gelişmelerden bi
rinci derecede etkileniyor, hem 
de olayları etkileme gücüne sa
hip.

B irilerine göre, “Türkiye  
Türklere bırakılamayacak ka
dar önemli bir ülke”. Kimine 
göre “bizim çocuklar” tarafın
dan yönetilen, “oltaya takılan 
balık” hükmünde bir ülke.

A rtık  batılılar da T ü rk i
ye’nin darbelerle yönetilemeye- 
ceğinin farkında. Kemalizmin 
de sorun çözücü bir kabiliyeti 
yok. Hatta Kem alist kadrolar so
run kaynağı.

Kemalist sol da, Kemalist ba
tılılaşma modelleri de iflas etti. 
Kemalist ideoloji, Hitler Al- 
manyası, Mussolini Italyasını 
tanıyordu. Yoldaşlık moda iken

Stalin işbaşındaydı.. Bugün batı 
çok farklı bir yerde duruyor. Mo- 
dernitenin burcunda Cumhuri
yet idealleri, ulus devlet değil, 
Demokrasi ve global değerler 
dalgalanıyor. Militarizmin yerini 
sivil toplum aldı. Toplum değil 
birey öne geçti. 19.yy. sonrası 
oluşan kavram ve kurumalarla 
2 1 .yy. dünyasının / insanının 
beklentilerine cevap vermek 
mümkün değil.

Bugün gelinen noktada, 
T ü rkiye’nin A B  üyeliğini tartı
şıyoruz. 10 Yıllık bir süreçten söz 
ediliyor.. Ama kimse 10 yıl son
ra A B ’nin nerede olacağını, 
olup olmayacağını tartışmak is
temiyor.. Ama görünen gerçek 
şu ki, batı Türkiyeyi kaybetmek 
istemiyor.

Türkiye zor bir ülke. Beraber

olmanın bir sürü riskleri var, 
ama T ü rkiye’yi kaybetmek, bir
likte olmanın risklerinden belki 
5 kat daha büyük bir risk..

ABD  Türkiy e’yi daha çok 
stratejik öncelikleri ve güvenlik 
politikaları açısından vazgeçil
mez görüyor. BO P ve ‘Ilım lı İs
lam’ Türkiye olmadan başarıl
ması mümkün olmayan projeler. 
Yine İsrail’in varlığı ve güvenli
ği açısından Türkiye kilit ülke 
durumunda.

A B  nin Türkiye ile ilgili ön
celikleri daha çok Ekonomi ve 
Demokrasi ile ilgili. Demokra
tikleşme adına Kıbrıs, Ermeni 
meselesi, Patrikhane gündeme 
getiriliyor..

Bugün için  ne T ü rk iy e  
A B ’den, ne A B  T ü rkiye’den 
vazgeçebilir. Her iki taraf ta bu
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rail tarafında kalan

GÜNDEM

nun farkında. O nun için her iki 
taraf da ipleri gerecek. Aslında 
T ü rk iy e’nin A B ’ye mecburiye- 
tinden daha fazladır A B ’nin ve 
A B D ’nin T ü rk iy e’ye mecburi
yeti..

Türkiye’nin A B  tercihinin 
sebebi açık. Darbelere karşı gü
vence oluşturmak, hukuk refor
mu, özgürlükler ve ekonomi. 
Bu işin sonucu değil, sürecin 
canlı tutulması bu açıdan yeter
li. Yoksa Türkiye yüzünü İslam  
dünyasına, Ç in’e dönse batıdaki 
bütün dengeler altüst olur. T ü r
kiye Rusya ile yakmlaşsa bu b i
le Rusya’nın A B  ve A B D ’ye 
mahkumiyetini zayıflatır; ve bu 
iki ülke yeni bir güç merkezi, ca
zibe merkezi, yeni bir kutup 
oluşturur. A B  parçalanır, A B D  
savrulur. Onun için A B D  Doğu 
Türkistan olayını kaşıyor, onun 
için Çeçen sorunu çözülemiyor, 
onun için Soros bölgede, onun 
için A B D  bölgede Ilım lı İslam  
politikalarına destek veriyor. 
Onun için Keşmir sorunu çö
zümlenemiyor, onun için Afga

nistan sorunu çözümsüzlüğe 
mahkum, onun için A BD  Irak ’a 
saldırdı.

Bu ahval ve şerait altında 
olacak olan belli. Bunun için ka
hin olmaya gerek yok. Süreç 
başlayacak ve sonu belli olm a
yan bir yola girilecek. Kıbrıs, 
Ege, Patrihkane, Ermeni konu
su her zaman gündemde olacak. 
İpler gerilse de kopartılmayacak.

Almanya seçimleri, A B  nin 
üç önemli ülkesinden birini da
ha devre dışı bıraktı. İngiltere 
zaten A B D ’nin  yanında. A l
manya ise bu kritik parlamento 
aritm etiği ile radikal kararlar 
alamaz. Fransa ise daha çok la
iklik polemiği ile uğraşmak zo
runda kalacak. Papanın İstan
bul ziyaretinin ardından İslam- 
Hıristiyan polemiği laiklerin de 
devreye girmesi ile daha da can 
lanabilir.

Kudüs’ün çevresini de kap
sayan utanç duvarının tamam
lanm asının ardından M üslü
manlarla Yahudiler arasında 
gergin günler yaşanacağı mu
hakkak. Ama sırada, duvarın İs-

Doğuş ve Kıyamet kili
sesi vesilesi ile Hristi- 
yan ve Yahudiler karşı 
karşıya gelebilir. Bu ko
nunun A B ’de fırtınala
ra sebep olacağında 
kuşku yok. Semitik si- 
yonistlerle, anti semi
tik siyonistleri karşı 
karşıya getirecek geliş- • 
meler A B D ’de ve 
A B ’de, İslam dünyası 
ile birlikte yeni bir an- 
ti-sem itik  dalganın 
yükselmesine sebeb 
olabilir..

3 Ekim bir milad 
değil kuşkusuz, ama yi
ne de A B  sürecinde 
önem li bir kavşak.. 
Zorlu, problemlerle ve 

belirsizliklerle dolu bir süreç.. 
A m a bu süreç tarihin dayattığı 
zorunlu bir süreç. 10  yıl sonra, 
hatta 2 0 1 0 -1 5 ’te nasıl bir T ü r
kiye, nasıl bir bölge ve nasıl bir 
dünya ile karşılaşacağınızı kesit- 
mek bile nerede ise imkansız. 
Ama kesinlikle yeni bir dünya 
kurulacak ve bu dünyada herkes 
yerini alacak. Yeni dünyanın li
deri A B D  ve doları olmayacak.. 
Yeni dünyanın gelirinin yarısı 
A B D ’nin olmayacak. Yeni dün
ya nüfusunun yarısı iki ülkede 
yaşamayacak ve Rusya, Avust
ralya sahip olduğu topraklan 
kaybedecek. Afrika büyüyecek. 
Türkiye herşeye rağmen yüksel
meye devam edecek. Hollanda 
gibi ülkeler olmayacak.. Küresel 
ısınma sonucu belki de coğrafya
dan silinecek.. Kimbilir belki de 
bir nükleer kıyamet yaşanacak 
bu bölgede. A m a keskinlikler, 
rejimler, sınırlar değişecek ve ra
dikal bir şekilde taşlar yerinden 
oynayacak.

Biz tarihin yaşayan tanıkları
yız.

Selam ve dua ile, ■
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SONUNCU AVRUPA 
KUŞATMASI (N)!

HÜSEYİN CEMAL

Y
aşadığımız dünya bir kaç 
paylaşım savaşı yaşadık
tan sonra çok farklı ku

tuplar tarafından farklı mecra
larda kendi ideolojileriyle adeta 
bir fırın ustasının elindeki ha
mur gibi yoğruldu. Bugün ulaş
mış olduğu noktaya gelinceye 
değin kaç medeniyet kuruldu, 
kaçı nelerin pahasına yok edildi. 
Seyir defterine baktığımızda 
dünyada, “izm” lerle dolu sistem 
adı altında bir çok sistemsizlikler 
görmekteyiz, her biri Batı teke
linde üretilmiş yönetim silahla
rı... Teokrasizm, feodalizm, fa
şizm, liberalizm, komünizm, ka
pitalizm, anarşizm... izm, izm..

Güç dengesini her daim re
kabete dayandıran büyük güçler, 
farklı dönemlerde çeşitli ittifak
lar kurdular, bu da beraberinde 
dünyadaki güç dağılımını şekil
lendirdi. Medeniyetler tarihin
den itibaren 21. yüzyıla değin 
çok kutuplu bir güçler dengesi
nin etrafında şekillenen dünya 
hegemonyası kandaş medeniyet
ler arasında sürekli bir ittifak ha
linde korundu. 15. yüzyıldan iti
baren yeryüzünün koordinatları
na yön veren Avrupa’nın büyük 
güçleri yıllarca birlikteliklerini 
bozmadan yek vücut halinde do
ğu imparatorluklarına karşı batı 
üstünlüğünü korumaya çalıştı
lar. 16. yüzyılla birlikte kapita
lizmin boyunduruğuna girmele
rine rağmen, daha doğrusu kapi
talizmi başlarına taç etmelerine 
rağmen konu kültürler arası mü
cadele olduğu vakit aralarındaki 
rekabeti bırakıp haçlı ve de pas
lı seferleri düzenlemek için bir 
an tereddütte bulunmadı, batı 
uygarlığı. Bu güçler dengesi, ya 
da dengesizliği 1950’li yıllarda 
kendi aralarından biri içlerinden

sıyrılıp da kendisini dünyanın 
yeni efendisi ilan edinceye dek 
korunabildi. Dünyanın nim etle
rini emperyal bir oburlukla sö
mürürken, ne oluyordu da bu ih
tişamlı ziyafet tehlikeye giriyor
du ve şimdi Amerika diye bir ül
ke çıkıp da çayır ağası kılığında 
batının liderliğine, daha doğrusu 
tüm dünyanın liderliğine soyu
nuyordu?

2. Dünya Savaşının ardından 
oluşan komünizm tehlikesi (ki 
bu tehlike yine batı uyruklu bir 
ideolojik ütopyadır) Dünyanın 
kahramanı A BD  tarafından ber
taraf edilmeliydi. 1950’li yıllar
dan itibaren batı medeniyetinin 
yılmaz fedailiğini yapan A BD  
komünizm bahanesiyle yeterin
ce güçlenmiş, artık batının da 
çıkarlarına ters hareketlerde bu
lunmaya başlamıştı. Batı siste
minin hayat kaynağı olan pazar 
ekonomisinin kalbi artık doğuda 
atmakta, Yakın tarihe kadar Av- 
rupalımn kurmuş olduğu pazar 
ağı arza talep yetiştirememekte, 
bu yüzden doğuda parlayan 
genç, dinamik ve ekonomik an
lamda hızlı büyüyen Asya m en
şeli ülkeler engellenmeli, engel- 
lenemese de enformasyon, bilim 
ve teknik alanlarda Avrupa’ya 
bağlı tutularak en azından kont
rol altına alınmalı.

Bahsedilen bu pazar mücade

leleri yalnızca Avrupa’nın değil, 
Amerika’nın da iştahmı kabart
tığı açık. Sudan sebeplerle Afga
nistan’ı, daha sonra da demokra
si tacirliği yaparak Irak’ı işgal 
eden Amerika’yı artık Avrupa 
da anlayabilmiş değil. Bu yüzden 
Amerika’nın tekeline bir son 
verebilmek ve dünyanın siyasal 
ve ekonomik yapılanmasında bir 
denge oluşturabilmek için, kök
leri 1957 Roma anlaşmasıyla atı
lan ve bugün Avrupa Birliği de
nilen (ki ileride de Avrupa Bir
leşik D evletleri adını alması 
bekleniyor) ekonomik, siyasal 
bir birlik kuruldu.

A B-A BD  İkileminde Türkiye

Peki bunca entrikaların döndü
ğü bu vahşi kapitalizm eksenin
deki güç mücadelelerinde Türki
ye’nin yeri neresi?

Cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren, hatta daha da ileri gi
dersek, Tanzimat fermanından 
itibaren yönünü Avrupa’ya çe
virmiş olan Türkiye Cumhuriye
ti 31 Temmuz 1959’da, A E T ’ye 
(Avrupa Ekonomik Topluluğu) 
ortaklık için başvurdu. O tarih
ten adaylık statüsünün tanındığı 
Aralık 1999’daki Helsinki Zir- 
vesi’ne gelinceye değin sürek
li git-gel politikalarına maruz 
kalan Türkiye ancak 15 Aralık
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önemli yeraltı 
kaynaklarına 
sahip ancak 
hala içerisinde 
irtica(!) odaklı 
oluşumlar ba- 
rındıran bir

Türkiye’yi da-
ha fazla belc- 
letmesi, bu- 
nun arkasında 
bir art niyet 
aranması için 
apaçık bir delil 
olacaktı.

D u r u m  
b ö y l e y k e n ,  
kendi içinde 
de bazı sorgu- 
la m a la r d a n  
geçen A B  ge
leceğini daha 
da hararetle 
tartışır olmuş-

Bir Alman gazetesi, muhtemel Schröder-Merkel ^  . ,
, .• l- - , u u * tur- G enışle-koalısyonunu böyle haber yaptı

menin hızla 
ilerlediği bir dönemde A B  A na
yasası üye ülkelerin onayına su
nuldu. Birliğin esasına ilişkin te 
mel yapı taşını oluşturan anaya
sa başta Fransa ardından da H ol
landa tarafından reddedildi.

Financial T im es’in 14 O cak 
2004 tarihli nüshasında yer alan 
haberde, her üç Avrupa Birliği 
vatandaşından birisinin Birlik’te 
yolsuzlukların yoğun biçimde o l
duğuna inandığına ilişkin bir 
araştırma yer almıştır. Yine A v 
rupa Birliği’nin pek çok tarımsal 
projeye mali destek verdiği an
cak bu harcamaların 5 milyar 
Euro’ya yakın kısmının yolsuz
luklar nedeniyle buharlaştığı da 
Avrupa Birliği’nin resmi kuru
luşlarından suçla mücadele ör
gütü O LA F’m sitesinden akta
rılmıştır.

2004 tarihinde somut bir geliş
me yaşadı. Avrupa Parlamento
su, Hollandalı Hıristiyan D e
mokrat Parlam enter Cam iel 
Eurlings’in hazırladığı, A B ’nin 
Türkiye ile tam üyelik müzake
relerini başlatm asını tavsiye 
eden raporunu 2 6 2 ’ye 402 oyla 
kabul etti ve akabinde 17 Aralık 
A B Zirvesinde Türkiye ile katı
lım m üzakerelerinin 3 Ekim
2005 tarihinde hazırlanacak 
İlerleme Raporu’na göre açılaca
ğı ilan edildi.

Artık son raund oynanıyordu 
ve A B ’nin 40 yılı aşkın bir süredir 
beklettiği, doğulu ama modern, 
Müslüman kimliğine sahip ancak 
çağdaş, İslam ile Batı arasında bir 
sentez oluşturabilecek, aynı za
manda hızlı büyüyen dinamik bir 
ekonomiye sahip, geleceğin

Bu gibi yapısal krizlere ek ola
rak Euro’nun 2001’de ortak para 
birimi olarak yürürlüğe girmesin
den sonra başta Almanya olmak 
üzere bir çok A B  ülkesi geçici bir 
kriz dönemine girmiştir, tabi bu 
geçicilik ne kadar geçici bir kav
ram tartışmaya açıktır. Çünkü 
1930 ekonom ik bunalımı ve 
60 ’larda yaşanan yıkıcı ekonomik 
krizden sonra dünyanın yaşadığı 
en büyük krizdir bu Euro krizi. 
Yaklaşık 3 trilyon dolarlık 
G SM H ’sı ile dünyanın en büyük
3. ekonomisi olan Almanya birli
ğin genişleme sürecini hararetle 
savunmakta, bir an önce taze ka
na ihtiyacı olan A B  bunu yeni 
katılan üyeleriyle sağlamayı 
amaçlıyor. Almanya buna ek ola
rak Türkiye’nin üyeliğini başın
dan beri savunan ve çizgisinden 
hiç ayrılmayan bir politika izle
mektedir; tabi ki zaman zaman 
ihtiyaçları değişmektedir fakat 
her zaman Türkiye’nin yanında 
yer almıştır. Bunu gerek araların
daki tarihsel ilişkilere, gerekse 
Almanya’da yaşayan yaklaşık üç 
milyonu aşkın Türk vatandaşımı
za bağlayabiliriz, ancak şu bir ger
çek ki artık Alman ekonomisi 
daha fazla bu A B  yükünü kaldıra
mayacak. A B  bütçesine en çok 
para ayıran ancak en az faydala
nan ülke olan Almanya artık bir
liğin temel anlamda siyasal deje
nere olmasını bekliyor, bu sebep
le her zaman istediği ve şimdi de 
istekli olduğu Türkiye’nin birliğe 
üyeliğini sonuna kadar destekle
mekte. Bu katılımın A B kuruluş 
amacını sarsacağını ve Hunting- 
ton'un “Medeniyetler Çatışma- 
sı”na mahal vereceğini ve birli
ğin daha fazla ehemmiyet taşıma
ması hasebiyle dağılacağını düşü
nüyor Almanya.
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AVRUPA KUŞATMASI / CEMAL

19 Ekim 2005 Pazar günü ya- 
pılan genel seçimlerde şu anki 
iktidar Başbakan Schröder’in 
Sosyal Demokrat Partisi (SPD ) 
% 34.3 lük bir oy alarak Türki- 
ye’nin A B  üyeliğini yanlış bulan 
ve tam üyelik yerine “Ayrıcalık
lı O rtaklık” teklif eden Angela 
M erkel’in partisi hristiyan Birlik 
Partisi’ne (CD U/CSU) Alm an 
halkının iktidarını onayladığını 
gösterdi. 2002 yılında iktidara 
gelen Schröder partisindeki 
bloklaşmaları ve ayrılıkları ön
ceden tespit ederek muhtemel 
bir dağılma yaşamamak için er
ken seçim kararı almıştı. İktida
rı boyunca vaad ettiği işsizlik so
rununa bir çözüm getirememesi
ne rağmen 2002 ’de olduğu gibi 
sayıları yaklaşık 700 .000 ’e ula
şan Türk asıllı Alm an vatandaş
ların oylarıyla tekrar iktidar ol
ma şansını kazandı. Seçim lerin 
Ekim ayma alınması tabi ki bir 
tesadüf olmamalı, meşhur A l
man turistlerinin yaz tatillerini 
yapıp, streslerini attıkları ve ül
kelerine geldiklerinde artan iş
sizlik oranını düşünemeyecekle
ri bir zamana tesadüf etmişti se
çim ve yeni bir iş dönemine, ye
ni bir okul sezonuna başlarken 
yapılan seçimler mevcut iktida
rın lehine sonuç getirdi. Kendi
sinin iradesi altında istikrarlı bir 
hükümet kurma isteğinin seç
men tarafından teyit edildiğini 
söyleyen Schröder eski koalis
yon ortağı Yeşiller Partisi ve 
Hür Demokrat Partisi birlikteli
ğinde yeniden bir koalisyon kur
ması bekleniyor. Yüksek işsizlik 
sıkıntısı yaşayan Almanya yap
mış olduğu yanlış iç politikala
rın kurbanı olmuştur. Koymuş 
olduğu yüksek vergi yüzünden iç 
yatırımcı dışarıya kaçarken sü

rekli artan bir istihdam sorunu 
yaşanmaktadır, buna rağmen ik
tidarı m uhtem el görünen 
Schröder’in liderliğinde kurula
cak olan hükümet 3 Ekim’e yak
laşırken Türkiye hakkmdaki gö
rüşünü değiştirmiş gözükme
mekte. Schröder A B ’nin Türki
ye’ye verdiği sözün tutulmasını 
savunurken Kıbrıs konusunda 
sessizliğini koruyan A vrupa 
Birliğ i D önem  Başkanı İn g il
te re ’n in  D ışişleri Bakanı Jack  
Straw, Kıbrıs Rum  K esim i’ni 
tan ım ayı reddetm esine rağ
m en, T ü rk iye’yle üyelik m ü
zakerelerinin daha önce p lan 
ladığı gibi 3 E kim ’de başlam a
sı gerektiğ ini söylüyor.

Anlaşılan o ki, artık Avrupa 
Türkiye hakkm daki kararını 
kendileri için zor da olsa Türki
ye lehine kullanacak. Gelişen ve 
değişen dünya düzeninde Türki
ye’nin klasik anlamda coğrafi 
konumuna, günümüzün ihtiyacı 
olarak yeni pazarlara ulaşma ve 
pazarlar arası köprü vazifesi gör
me potansiyeline, dinamik ve en 
azından verilere göre sürekli 
yükselen bir iktisadi grafiğine 
bakılarak Türkiye’nin artık tari
hine altın harflerle kazıdığı me
deniyet destanlarını taakkul e t
me zamanı gelmiştir. İttifak ku
racağı ülkeleri kendi belirlediği 
dönemleri hatırlayarak, bugün 
müttefik olmak için bekleme
melidir, yani artık Türkiye ken
disinin başkalarına ihtiyacı o l
duğu kadar başkalarının ona ih 
tiyacı olduğunu görmeli ve ulus
lararası siyaset belirleyen denge
lerde icabında dengeleri bozacak 
şekilde riskler alabileceğini gös
terebilmelidir. Tabi ki tek alter
natifimizin batı olmadığını bir 
kaç kez, bir kaç yetkili dile getir

miştir, fakat sahip olduğu değer
lerin farkına vararak aklıselim 
bir şekilde Türkiye’nin itibarına 
yakışır bir dış politika ile dimdik 
durabilmeli ve tenezzülsüz bir 
duruş sergileyebilmelidir. Batı 
çözülmeye gidiyor, muhtaç olan 
onlar, Türkiye değil. Avrupa’da
ki bir çök yapılanma küresel 
planlardan sıyrılma çabasında
dır. Bunun ilk göstergelerinden 
biri de gerek Almanya’da gerek
se İtalya’daki ortak para ekono
misinden başlayarak siyasal bir 
söylem haline gelen eskiye dön
me çabalarıdır, yani başta ortak 
para birimi Euro’dan vazgeçile
cek ve daha sonra A B ortak büt
çesi iç in  ayrılan ödeneklerin 
azaltılmasına daha sonra da her 
koyunun kendi bacağından ası
lacağı gerçeği tüm üyelere duyu
rulması. Şu durumda A B ’nin  
ağır topları başta Almanya, İtal
ya, Fransa birliğin yaşadığı fi- 
nansal ve sosyal sorumlulukların 
yükünü üyelerinden atmaya ça
lışmaktadırlar. Bu bir süreç, baş
langıcı hayli zor ama dönüşü de 
bir o kadar kasvetli olan bir sü
reç. A rtık Avrupa bu durumdan 
ister memnun olsun ister geri 
dönüş planları arasın, T ü rki
ye’nin  faydalanacağı noktalar 
bir an önce çıkaracağı uyum ya
salarıyla gerek insan hakları ge
rek ceza kanunu bir çok düzenle
meyi A B kriterlerine uydurup 
tam üyelik tarihini almalıdır, bu 
süreci bir an önce başlatmalıdır 
ki ihtiyacı olduğu yabancı ser
mayeyi A B garantisi altında ül
keye çekebilmiş olsun. Gem isini 
yürüten kaptan rotasına odak- 
lanmalı, alabildiği kadar çok yol 
almalı, rotadan sapma olduğu 
anda da kendi rotasını belirleye- 
bilmelidir. ■
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ÎKÖ, DEĞİŞİM VE 
İSLÂMÎ CEMAATLER

TURAN KIŞLAKÇ1

İ slam ülkelerinden Batı dün
yasına kadar herkesin gözü, 
1966’da kurulduğu günden 

bu yana çoğunlukla atıl duran 
İslam Konferansı Ö rgütü’nde- 
k i(İK Ö ) reformlara kilitlenmiş 
durumda. Bu y ılın  sonlarına 
doğru M ekke’de düzenlenecek 
olan İK Ö  zirvesinde çok önemli 
kararlar alınması bekleniyor. Bu 
zirvede İK Ö ’nün kuruluş felsefe
si ve amaçları yeniden gözden 
geçirilecek, kuruma uluslararası 
arenada aktiflik kazandırılmaya 
çalışılacak. Ayrıca, zirvede epey
dir gündemde o lan  İK O ’nün 
isim değişikliği de yeniden gün
deme getirilecek. İslam Konfe
ransı Örgütü’nün iki yıldır yapı
lan hemen tüm toplantılarının 
ana gündemini “reform” konusu 
oluşturuyordu. İdari ve siyasi re
formlar için önem li gelişmeler 
oldu. Şimdilerde “reform” konu- 
sunda başta Türkiye olmak üzere 
birçok İslam ülkesinin  ciddi 
öneri paketleri hazırladığı du- 
yumları alıyoruz. Hayırlısı, uma
rız bu öneri paketleri, birilerinin 
dayatması ile değil kendi öz de
ğerlerinden hareketle hazırlan
mıştır ve kendi dünyalarının ç ı
karlarını önceliyordur.- Bunun 
yanı sıra Türkiye’n in  İK Ö ’deki 
aktifliği 3 Ekim’den sonra daha 
bir belirginleşecek.

Fakat İK O ’de yapılması dü
şünülen reform ların, B M ’deki

“reform” çabalarına dönüşmesi 
de endişe konusu. 14-16 Eylül 
tarihleri arasında Birleşmiş M il
letler (BM ) Örgütü’nün 60. ku
ruluş yıldönümü nedeniyle dü
zenlenen zirvede, örgütün tari
hinde görülmüş en büyük reform 
planı tartışılacak ve uygulamaya 
sokulacaktı. 39  sayfalık reform 
paketinde, insanlığın önemli so
runlarını içeren planlar vardı: 
Yoksulluk, açlık, iklim felaketi, 
hastalık, cehalet gibi... A ncak 
küçük hacimli bu reform planı 
A BD ’nin girişimiyle, 175 dünya 
liderine rağmen, istenilen mana
da gerçekleşemedi. Büyük ümit
lerin bağlandığı bu zirve sınırlı 
bir reform paketi üzerinde varı
lan anlaşma ile, son buldu. Dün
ya liderleri en önemli konularda; 
örneğin, nükleer silahların yayıl
masının önlenm esine yönelik 
stratejide, Güvenlik Konseyi re
formunda ve terörün tanımı ko
nusunda anlaşamadılar... Zaten, 
A B D ’nin, BM tarihinde görül
müş en büyük reform planını tü
müyle yerle bir etmeden, onu 
resmen öldürmeden asla huzur 
bulmayacağını biliyorduk. Ç ün
kü, A B D ’nin  B M ’deki daimi 
temsilci John Bolton, daha ön 
ce, BM haklcındaki görüşlerini 
çok açık olarak ortaya koymuş 
ve: “B M  diye bir şey yoktur. 
A B D  liderlik eder, B M  onu iz- 
ler. Bizse, çıkarlarımıza uyarsa

BM 'yi izleriz, uymazsa izleme- 
yiz ”  demişti.

İşte İKÖ ’deki “reform” pa
ketlerinin  bizi endişelendiren 
yönü burası. A BD ’nin “Genişle
tilmiş Ortadoğu” projesi çerçeve
sinde İKO ’ye bir rol biçtiği yö
nünde haberler alıyoruz. Bunun 
en önemli kanıtlarında biri şu: 
İKO  üyesi ülkelerin birçoğunun 
B atı’m n öncülüğünü ettiği söy
lemleri kullanması. Bu eksende 
İslam ülkelerinin demokratikleş
tirilmesi konusunda bir dizi sos
yal reform için harekete geçildi. 
Sivil toplum gibi baskı grupları
nın oluşturulması, sosyo-elcono- 
mik kalkınmaya yönelik fonların 
oluşturulması, insan ve kadın 
haklarının geliştirilmesi konula
rında çeşitli çalışmalar yapılacak. 
“İslam-demokrasi” ve “demokra
tikleşme” kavramları dillere pe
lesenk oldu. Ancak, bütün bu 
yaldızlı söylemlerin, içinin dol
durulup doldurulmayacağını ve 
kime/kimlere hizmet edeceğini 
de hep birlikte göreceğiz.

Zirve Öncesi 
Hazırlık Toplantıları

Yıl sonunda M ekke’de yapılacak 
zirve öncesi birçok ülke “reform” 
konusunda aylardır kendi arala
rında mini zirveler düzenliyorlar. 
Bu konuda ortaklaşa reform pa
ketleri hazırlanıyor. Ö te yandan, 
zirve öncesi iki önemli toplantı 
oldu. Bunlardan biri İstanbul’da 
gerçekleşen 6 . Avrasya İslam 
Şurası toplantısı, diğeri ise Mek
ke’de bir araya gelen 8 0 ’den faz
la Müslüman aydın ve alimin 
buluşmasıydı. Her iki toplantı 
da, İKÖ zirvesi öncesi yapılan 
bir ön hazırlık çalışmasıydı. 6. 
Avrasya İslam Şurası’nda “din, 
kültür ve kim lik” konulan tartı
şıldı. 33 ülkeden din ve ilim
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İKÖ / KIŞLÂKÇI

adamlarının katıldığı toplantıda 
konuşan Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, “Mo- 
dern dünyanın gündemini bir 
dinin içindeki farklı kültürler- 
den ziyade, farklı dinlerin belir
leyici olduğu kültürel çeşitlen
menin yol açtığı sorunlar meşgul 
etmektedir” diye konuştu. T op 
lantıda IK Ö ’nün yeniden yapı
landırılması konusunun da görü
şüldüğünü belirten devlet baka
nı Beşir Atalay ise yaptığı ko
nuşmada, “Esasen bu Şura’nın, 
İslam Konferansı Örgütü’ndeki 
yeniden yapılanmayla irtibat- 
lanması, hatta burada ele alman 
konuların, önem li soruların İKÖ 
bünyesine taşınmasında da fayda 
vardır diye düşünüyorum” dedi.

M ekke’de Kâbe’nin yanı ba
şında buluşan 8 0 ’den fazla alim 
ise, İslam dünyasının temel so

runlarının giderilmesi için eği
tim üzerinde durdu. Aydınlar, üç 
günlük beyin fırtınasında, “Mü
reffeh ve huzurlu bir gelecek, 
eğitim için ciddi çaba gösteril
mesi ve fikir hürriyetinin temini 
yoluyla sağlanabilir” görüşünde 
birleşti. Medeniyetler arası diya
logun dünya barışı için vazgeçil
mez olduğunu vurgulayan alim
ler, “Diyalog, kapsayıcı ve ku
caklayıcı olmalı” vurgusunu yap
tı. Toplantıda ayrıca, “İslam 
dünyasında, yönetenler ile yöne
tilenler arasındaki uçurum ka
panmalı” çağrısı yapıldı. Mek
ke’deki toplantıya katılan aydın
lar, Suudi Arabistan Kralı A b
dullah tarafından kabul edildi. 
Kabulde, Aralık ayında yapıla
cak zirve sırasında İKÖ Genel 
Sekreterliği’nin ihtiyacı olan ye
ni binasının temelinin atılması

kararlaştırıldı. Toplantıda dile 
getirilen diğer fikirlerden bazıla
rı özetle şöyle:
• İslam dininin özellikle Batı • 

dünyasındaki gayrimüslimle
re tanıtılabilmesi için yeterli 
kaynaklar ayrılmalı.

• Yıl sonunda yapılacak İKÖ 
zirvesi, Islami dayanışmanın 
başlaması için bir dönüm 
noktası olmalı.

• İKÖ Genel Sekreterliği, ken
disine verilen yetkileri kulla
nabilmesi için  güçlendiril
meli.

® Medeniyetler arası diyalog, 
küresel barış, güvenlik ve 
birlikte yaşamın sağlanması 
için temel bir adım olacaktır. 
İKÖ, bir grup oluşturarak di
yalog başlatılabilir. Terörün 
evrensel bir tanımı yapılamı
yor. İKÖ, terörün tanımının

İSLAM KONFERANSI ORGUTU’NE ÖNERİLERİMİZ

1. Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Irak, 
Çeçenistan, Keşmir konularına ciddi olarak eğilip 
çözümler üretilmeli.

2. Asya, Afrika, Avrupa, Amerika’daki Müslüman azın
lıkların tüm temel haklarını koruyup güvence altına 
alacak b ir birim oluşturulmalı.

3. Avrupa’daki başörtüsü yasaklarını ve Müslüman 
mültecilere yönelik ırkçı saldırıları engelleyecek gi
rişimlerde bulunulmalı.

4. İslam ülkelerindeki eğitim -öğretim  programların 
iyileştirilmesi ve müfredata dış müdahalelerin ön
lenmesi için ortak özgün çalışmalar yapmalı.

5. Geri kalmışlık imajı veren askeri diktatörlüklerin ve 
krallıkların yerini demokratik rejimlerin alması için 
bir periyot belirlenmeli.

6. Tunus, Türkiye ve Özbekistan’da eğitimi engellenen 
başörtülülere eğitim ve öğretim hakkının geri veril
mesi için girişimde bulunulmalı.

7. Müslüman ülkeler arasında doğru haber akışını 
sağlamak için AP, Reuters düzeyinde güçlü bir 
ajans kurulmalı.

8. Afrika ve Asya’daki fakir Müslüman halklara her türlü 
yardımda bulunacak bir yardım birimi oluşturulmalı.

9. Batı’da yıpratılmaya çalışılan İslam imajını düzelt
mek için büyük kampanyalar, forumlar ve sempoz
yumlar düzenlemeli.

10. Islami ilim ler tarihi üzerine araştırma yapıp ve bunu 
tüm dillere tercüme edecek bir birim in oluşturulma
lı. (Örneğin Prof.Dr. Fuat Sezgin’in bu konuda yap
tığı çalışmalar tüm dillere tercüme edilebilir.)

11. Bağımsız ilmi ve fıkhi merkezler desteklenmeli. (Bu 
merkezler kesinlikle dış dayatmalardan yalıtılmış ol
malı.)

12. Müslüman ülkeler arasında ekonomik ticareti artır
mak ve karşılıklı diyalogu artırmak için ortak ticari 
yapılanmalara gidilmeli.

13. İKÖ’ye bağlı ülkeler arasında kültürel etkinlikleri ar
tırmak için vize vb işlemlerde kolaylık sağlanmalı.

14. İslam ülkelerine yönelik turizmi artırmak için etkin 
tanıtımlı bir turizm acentası oluşturulmalı ve ayrıca 
kara, deniz ve demiryolları konusunda ortak çalış
malar yapılmalı.
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GÜNDEM

yapılmasında B M ’de hayati 
rol oynayabilir.

• Ortadoğu sorununda kap
samlı bir çözüme ulaşılmadan 
İKÖ üyeleri, İsrail ile ilişkile
rini normalleştirmemeli.

• Medeniyet ittifakı terörü bi
tirebilir.

İK Ö ’ye Yanlış Rol mü 
Biçilecek?

İK Ö ’nün görevinin genelde si
yasi olması gerekirken, sanki ye
ni dönemde İK Ö ’ye din ağırlıklı 
bir rol biçilecek g ib i... Hakika
ten böyle bir paye verilecek mi? 
Bilemiyoruz, fakat bekleyip gö
receğiz. Bununla birlikte, Ma
lezya İK Ö ’ye “İslam  H adari” 
(Medeni İslam), Pakistan “A y
dınlanmış İslam” gibi projelerler 
ile gelecek. Diğer bazı ülkelerin 
de “Ilımlı İslam” ve “Demok
ratik İslam” gibi projelerle zir
veye katılacağı bildiriliyor. İşte, 
asıl sorun da burada başlıyor. İs
lam dünyasındaki geri kalmışlık 
ve siyasi karışıklık, tıpkı batılı 
oryantalistlerin yaptığı gibi İs
lam dinine yüklenirse, İslam’ın 
yeniden yorumlanması tartışma
ları bir kez daha revaç bulacak
tır. Böylece, İslam toplumlarım, 
sömürgecilik dönemlerinde bile 
dönüştürmeyi başaramayanlar, 
şimdi İslâm’ın aslî kaynaklarına, 
hadis, fıkıh, tefsir gibi konulara 
el atarak, bu Yeni Oryantalizm 
ile dönüştürmek iç in  çaba sarf 
edecekler. Kur’an-ı Kerim’e A l
lah’ın kelamı olarak değil, tarih
sel ve sosyolojik bir olgu olarak 
bakılmasını isteyecekler. İşte asıl 
sorun bu. Böylesi b ir açıdan ba
kıldığında Müslüman dünyanın 
geri kalmışlığı İslam ’ın temel 
kaynaklarına yüklenecek ve bu 
bağlamda bir takım operasyonlar 
düzenlenecek. İslam  dünyası,

başkalarının biçtiği ya da onla
rın moda kalıplarıyla kendi iş
birlikçi yönetici elitlerinin biçip 
diktiği kaftanı giymeye zorlana
cak. Bu noktada dışarıdan dikte 
edilen her türlü öneriye açık 
olanlar, değişime/dönüşüme teş
ne olanlar el üstünde tutulacak, 
karşı çıkanlar, yan çizenler tasfi
ye edilmek istenecek.

Zirvede “Yeni Hilafet” 
Tartışması Olacak mı?

İKÖ zirvesi yaklaştıkça “H ilafet” 
tartışmaları da artıyor. Tü rki
ye’de bu tartışma Hizbut Tah- 
rir’in Fatih Camii avlusunda dü
zenlediği gösteri ile gündeme 
oturdu. Fakat, kimse İKO üyesi 
bazı devletlerin “Vatikan” ben
zeri bir hilafet merkezi kurulma
sı önerisini tartışmadı. İK Ö ’de 
bu çerçevede bazı ülkelerin H i
lafet konusunu gündeme getire
cekleri ve buna yeni anlamlar 
yükleyecekleri belirtiliyor. Za
ten, C IA ’nm  geçtiğimiz aylarda 
hazırladığı 2020 yılma dair ulus
lararası stratejik dengelere iliş
kin senaryolardan oluşan M ap- 
ping the G lobal Future adlı rapor
da, 10 ya da 15 yıl içinde bir H i
lafet Devleti kurulacağı öngörü
sünde bulunuluyordu. Raporda 
(Aralık 2004 tarihli), senaryo 
gereği H alifenin  yazdığı özel 
mektubuna yer verilerek, muh
temel stratejiler, kullanılan ar
gümanlar, problem alanları, h e
defler deşifre ediliyordu. Senar
yosu şimdiden hazırlanan bu 
“Yeni H ilafet” projesiyle, hilafet 
düşüncesini merkeze alan bir si
yasi hareketin nasıl manipüle 
edilebileceği, nerede ne şekilde 
kullanılacağının işaret taşları 
yerleştirilmiş oluyor. Bu senar
yonun BO P ’un gündeme gelme
siyle paralel olduğu düşünülecek

olursa, Yeni Hilafet projesinin 
anlamı daha bir ortaya çıkmak
tadır.

İslami Cem aatler ve 
İslam Konferansı Örgütü

Bugün dünyada meydana gelen 
tüm gelişmeler İslam dünyasında 
cereyan ederken, maalesef geç
mişte az olmalarına rağmen et
kin olan İslami cemaatler artık 
pek seslerini yükseltemiyorlar. Ki 
bu coğrafyada dönen tüm dolap
lar onları etkilemesine ve onla
rın geleceği üzerine oyunlar oy
nanmasına rağmen, eskiye naza
ran daha fazla ve zengin olan İs
lami cemaatler susmayı tercih 
ediyor. Geçmişte Pakistan C e
maati İslamisi ve Mısır İhvan-ı 
Müslimin hareketinin  İK Ö ’de 
olduğu gibi bu coğrafyada güçlü 
etkinliği bulunuyordu. Bu ve 
benzeri cemaatler İKÖ gibi zirve
lere katılımcı gönderiyor ve bu
ralarda etkinliklerini gösterebili
yorlardı. Lâkin bugün Türkiye 
başta olmak üzere İslami cemaat
lerin artık bu tür girişimlerine ta
nık olamıyoruz. Ayrıca İK Ö ’nün 
yeniden yapılanması tüm Müslü
manları ilgilendirmesine rağmen 
kimsenin yeniden yapılanmanın 
içeriği ya da yeniden yapılanan 
İK Ö ’de rol alma gibi bir çabaları 
yok. İK Ö ’de yapılacak gelişmeler 
bu coğrafyayı etkileyecekse hepi
mizin bunda söz hakkı olması ge
rekmiyor mu? Hedeflerini belir
leyen İKÖ, ne derece başarılı 
olacak? Bunu bilemiyoruz. Fakat 
bildiğimiz bir şey varsa o da şu
dur: Asya, Avrupa ve Afrika’ya 
yayılmış çok sayıda üyesini, ortak 
hedefler doğrultusunda hareket 
ettirecek ortak bir siyasi irade 
oluşturamaması İK Ö ’nün en 
önemli problemi olarak karşımız
da durmaktadır. ■

18 Ümran-Ekim  •2005



ROT ASIZ, KAPTANSIZ, 
DÜMENSİZ BİR GEMİ: 

EĞİTİM
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D ünyanın neresinde olur- 
sanız olun hangi insan 
tipine ‘Toplum  nasıl 

düzelir? Devlet nasıl güçlenir?’ 
diye sorulduğunda vereceği ce
vap hemen hemen aynıdır: Eği
timle. Yani moda söylemle “eği
tim şart..”

Eğitime başlayacak olan ya 
da yeni başlayan çocukların göz
lerindeki ışıltı, dudaklarındaki 
heyecandan dolayı oluşan kıpır
tın ın  içerdiği anlam  oldukça 
manidardır. Hele hele küçük bir 
sabinin kendine göre kilolarca 
ağırlığa sahip çantayı -cepheye 
mühimmat taşıyan asker cesare
tinde ve bilincinde- sırtına vur
mak için çırpınıp gayret göster
mesi ise fıtri bir eğitilme ve ilim 
sahibi olma duygusunun göster
gesidir. Kendi çocukluk yılla
rımdan bilirim okumak isteğin
den duyduğum hissiyatın heye
canını -her ne kadar ilk gün 
okuldan kaçtıysam da- o gün bu 
gün beni okuldan kaçırtan etke
nin ise hapishaneye benzeyen, 
yüksek duvarlarla örülü, belki 
kaçarız diye, üstü bir yerlerimize 
batsın diye sivri demirler dikili, 
soğuk koridorlara sahip olan 
buzdan yapılmış bir binayı andı
ran okul binası olduğunun gıcık- 
layıcı bir alt b ilinci vardır zihni
min bir köşesinde. Diğer köşe
sinde ise, ortasında fıskiyeli ha
vuzu olan, içerideki kitaba ve 
hocaya hürmetsizlik olmasın di
ye küçük kapıları olan, edep, ha
ya ve nezaketleriyle cisimleşmiş, 
beyinlerinin canlılığı parıl parıl 
gözlerine vurmuş talep edici 
gençlerin gezindiği etrafı yemye
şil ağaçlarla çevrili kuş sesleriyle 
çınlayan bir okul, mektep, med
rese, adına ne derseniz.

Eğitilme sürecimizin ileriki

yıllarında gözlerimizdeki ışıltı
nın söndüğünü, dudaklarımızda 
heyecandan yankılattığımız, tit
rettiğimiz kelimelerin solduğu
nu, kendisini taşımakla vazife
lendirdiğimiz çantamızın sırtı
mızı halsizleştirdiği ve ağrılan- 
dırdığım fark etmeden büyürüz 
okul sıralarında. Yusuf Kap- 
lan’m bir yazısında yer verdiği 
küçük bir anekdota ben de yer 
vermek istiyorum. “O  zamanlar 
I.U  Öğretim görevlisi Fransız 
Sosyolog Rustow o zaman asista
nı olan Erol Güngör’le Beyazıt 
meydanında dolaşırken 5-6 yaş
larında küçük bir çocuğu gör
dükten sonra şöyle demiş: “Erol- 
cuğum sizin çocuklara bakıyo
rum, gözleri 5-6 yaşlarındayken 
pırıl pırıl parlıyor. Bu çocukların 
büyüyünce aptallaşması için n e
ler yapıyorsunuz?” Evet gerçek
ten çocuklarımıza, ruhsuz, kaygı
sız, idealsiz, düşünceden yoksun 
bir hale gelmeleri için hangi 
programları ya da müfredat de
nilen ıvır zıvırları uyguluyoruz? 
Aptallaşmaya yönelik kasıtlı bir 
program geliştirilmiş de bunu 
mu uyguluyoruz yoksa ne yapıl
dığının ve yaptığımızın bilincin
de değil miyiz?

Roland Barthes’in belirsizliği 
ve bilinçsizliği anlatmak için ol
dukça anlamlı, yerinde, kulla
nışlı bir metaforu var: “Önce sa

kin sakin denizde seyreden bir 
gemi vardır ortalıkta, daha sonra 
fırtınanın artmasıyla deniz ka
barmıştır. Gemi sağa-sola sallan
maktadır, alabora olma tehlike
siyle karşı karşıyadır. Yolcular
dan bir kısmı geminin dümeni
nin başında kaptan olduğunu 
düşünerek bütün patırtıya rağ
men oldukça sakin oturmakta
dır. Yolculardan bir kısmı ise ge
minin batacağını düşündükleri 
için sağa-sola koşuşturmaktadır. 
Ama ne yazık ki geminin düme
ninde var olduğu düşünülen 
kaptan yoktur.” Barthes’in bu 
müthiş metaforunu sadece eği
tim için değil ülkemizdeki her 
alan ve kurum (sağlık, siyaset, 
aile, din, ekonomi vs.) için kul
lanabiliriz.

Yeni bir eğitim dönemine 
perdesi solmuş ve yırtık, deko
rasyonu dökük mü dökük, oyun
cuları bezgin bir tiyatro manza
rasına benzer bir halde başlıyo
ruz. Eğitim konusunda bir şeyler 
yazmak için zahmetli, uzun boy
lu bir araştırma sürecine girmeye 
çalıştım. Bu araştırma sürecinde 
bir sürü rakamlar ve istatistiksel 
bilgiyle karşılaştım. Rakamlarla 
aram fazla iyi olmadığı için yüz
delik oranlar ve birbirleriyle ara
larında olan orantılar hakkında 
fazla bilgi vermeyeceğim. Çünkü 
rakamların çokluğu artarsa n ite
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liğinin artacağına inananlardan 
değilim. Yani kem iyetten çok 
keyfiyetçiyimdir ve rakamları da 
sevmem. Am a rakamlardan an- 
ladığım şu perişanlığı bünyesin
de taşıyan bir eğitim vücudu du
ruyor karşımızda. Ö S S  ve O KS 
de ortalama 6 0 ’ar bin öğrenci
nin sıfır çekmesini M illi Eğitim 
Bakanı ince keskin bir zekayla 
tevil edebilirken ben  tevil ede
bilme zekasına sahip değilim. Bu 
bir fiyaskodur ve başarısızlıktır. 
O n binlerin sıfırcılığ ı, öğret
menlerin yılgınlığı ve perişanlı
ğı, dünyanın ilk 5 0 0  üniversitesi 
arasına giremeyen üniversitele
rimizin perişan hali, 1980’lerde 
nevzuhur olan Y O K  sultası, be
şik ulemalığına dönen üniversite 
hocalığı, okutulduğu halde oku- 
ma-yazma bile bilmeyen öğrenci 
çokluğu, bir yanda H aydi Kızlar 
O kula  söylemiyle kız öğrenci 
okutmaya çalışan! değerli devlet 
büyüklerimizin eşlerinin çığlığı, 
diğer yanda başörtüsünden dola
yı liseye kayıt yaptır-a-mayan 
öğrenciler, Ü niversite kapıların
dan içeri alınmayan, kapı önün

de ağlayan kız öğrenciler, terbiye 
ve ahlakın yerine “etik” denilen 
ucube kavramı yerleştirmeye ça
lışan etik kurulları ve terbiyesiz
liğiyle cisimleşmiş sigara, uyuş
turucu, alkol, kız arkadaş(10 li
seliden 7 si kız arkadaşlı % 10 
üzerindekiler cinsel deneyim ya
şamış reşid olmayan gençler)1 
batağında çırpm an ülkenin 
umutları gençler, bütün bu içler 
acısı haliyle dramatik curcuna
dan faydalanmaya çalışan eğitim 
tüccarlığı vb. durumların sahne
lendiği trajik, gürültülü bir tiyat
ro sahnesi...

Bilgi çağı, Uzay çağı, Tekno
loji çağı diye nitelendirilen çağı
mızda özellikle ithal teknik ve sa
nayinin dönüştürdüğü toplumu- 
muzun sorunlarına çözüm bul
makta sıkıntı yaşayan statik bir 
eğitim sistemi içerisinde sıkıntı 
çeken, ezilen insanlarımız var. 
Tanzim at’tan günümüze kadar 
eğitim, toplumu toplumsal mü
hendislik projesiyle dönüştür
menin ideolojik bir aygıtı olarak 
kullanılm ıştır. Darbeler ülkesi 
olan ülkemizde yapılan her dar

beden eğitim sis
temi de nasibini 
almıştır. Özellikle 
28 Şubat Post- 
modern darbesi
n in  sonucunda 
ortaya çıkan 8 yıl
lık eğitim  tartı- 
şıl/a/mamıştır ve 
tartışıl/a/m ıyor. 
Ülkemizin değerli 
entel-lek tü el-leri 
daha önce eğitim 
için  önereceği 
hiçbir önerisi ve 
çalışması olmadı
ğı gibi yazı da yaz
mamıştır. Ama 

özellikle son 8 yılda harıl harıl 
eğitim üzerine yazı yazmaktadır
lar. Tabi kendi ifadeleriyle “din
sel tabanlı” eğitim üzerine yaz
mak şartıyla. Bu yazının taslağı
nı oluşturmadan önce yaptığım 
okumalarda Türkan Saylan’ dan 
İsmet Berkan’a, Em in Çöla- 
şan’dan O ktay Elcşi’ye, Erdal 
Ataberk’ten Özdemir İnce’ye ve 
Mustafa Balbay’a kadar birçok 
entel-lektüel ve kalem erbabı
mızın bu mesele üzerine ciddi 
ciddi kafa patlattıklarını gör
düm. Yazımın ileriki kısımların
da bu değerli beyinlerimizden 
nelerin sudur ettiğine yer vere
ceğim. Tabi özellikle bu yıl eği
tim konusunda niçin daha çok 
yazının kaleme alındığını açıkla
yayım. T abiî ki bu yazıların su
dur etme nedeni topun ağzına 
önce Bakanı sonra iktidarı koy
ma telaşesi.

200 yıllık çektiğimiz acının, 
kafa karışıklığının ve rotasızlığın 
nedeni düşünür, aydın tipi deni
len ucubenin -az gelişmiş olan 
varlığın- kendi değerlerini bil
mek zorunda olan zihni ile halci-
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kat arasında bağ kurabilen Alim 
tipine geçemeyişidir. Düşünür ya 
da Aydın tipi ucube varlığın zih
ninden sudur eden molozlar, bı- 
rakın toplumu felaha götürmesi
ni kendini bile felaha götürme
miştir. Her gün yayınlamış ol
dukları dergi, gazete içerikleri, 
televizyon dizileri ve programları 
ile çocukların ve gençlerin, kısa
cası ülkenin geleceği olan nesil
lerin zihnini ve ruhunu kirleten 
medyanın hali ortadadır. M c Lu- 
han “Ortam (medium) mesajın 
kendisidir.” der. Bayım madem o 
kadar deruni bir düşünebilme ye
teneğine sahibiz neden içerisin
de bulunduğumuz kokuşmuşluğa 
meydan okuyacak Bruno cesare
tini göstermiyoruz. Bunu yapma
dığınız müddet insanlar size ina
namayacak. Siz de Giordona 
Bruno’nun kahramanlığının ar
kasına saklanamayacaksınız. 
Ama maksat değerli ülke entel- 
lektüel-lerinin derdi üzüm ye
mekten çok bağcıyı dövmek 
olunca medyanın yaydığı ruh ve 
zihin kirliliği edimlerini görmez
den gelmek oluyor. Değerli en- 
tel-lektüel-lerimizin eğitim ko
nusunda en çok kalem oynattığı 
mesele din eğitimi veya imam 
hatip meselesinin eleştirisi üzeri
ne oluyor. Kendilerinden öyle 
nağmeler zuhur ediyor ki düşü
nen bir beyin olarak şaşırtıcı bir 
fikir ishalliğinin varlığını müşa
hede ediyorum. Mesala bunlar
dan biri şu: “Eğer imamlar üni
versite öğretimine elverişli olsay
dı, ileri ülkeler de papaz okulları 
açar ve papazları mühendis, hâ
kim, vali yapardı.2 Bu arada bir 
tespitte bulunmak istiyorum. 
Meslek Liselerine ve İmam-Ha- 
tiplere katsayı eşitsizliği çıkartıp, 
üniversiteye girmelerindeki en

gel olunmasmdaki altında yatan 
psikoloji ve niyet halka/Anado- 
luya Haso-Memo olarak bakan 
bir zihniyetin fakir, mütedeyyin 
insanların çevreden merkeze yü
rümesini çekemeyip engel olmak 
için örüp yükselttiği diskriminas- 
yon duvarıdır. Meslek Lisesini 
engellemek, fakir Anadolu hal
kını engelleme teşebbüsüdür.

Histerik hale gelmiş olan, 
olumsuz İslâmî eğitim anlayışını 
kilise Hıristiyanlığı ile mukayese 
etme fobisinin ortadan kalkması 
için IX -X II yy arasuıdaki İslam- 
Bilim eksenli okuma zahmetinin 
yeterli olacağını düşünüyorum. 
Yine değerli münevverimiz Au- 
guste C om te’dan insanlığın üç 
hal aşamasını alıntılayarak gü
nümüz uygarlığının son aşaması 
olan pozitivizmden bizi haberdar 
ediyor. Pozitivizmin cenazesinin 
kaldırıldığını önce W itgenstein, 
daha sonra Dilthey ve Derrida 
gibi hermeneutikçiler haber ver
mişlerdi. Başınız sağ olsun. Bir 
başka değerli münevverimizden 
zuhur eden kıymetli düşünce: 
“Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş
lerinin, Diyanet İşleri’ne bağlı - 
yasal olarak açılmış- 4 bin 322 
Kur’an kursunu denetleme yet
kisi, ilgili yönetmelikte yapılan 
değişiklikle kaldırıldı. Bundan 
böyle denetim görevini Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı 59 mü
fettiş yapacakmış.”3

Oktay Ekşi’nin ‘kendi taliba- 
nımızı kendimiz yetiştireceğiz’ 
cümlesi, eşine az. rastlanır bir 
tespit. M. Balbay da Diyanet 
kaynaklı ilahiyatçıların Din 
Kültürü öğretmeni olmasının re
jim  için bir tehdit olduğu uyarı
sında bulunuyor. Beyler bu tür 
yaklaşımla ve anlayışla çağdaş 
ve muasır uygarlık seviyesine

ulaşılması oldukça zordur. Kav
gacı, polemikçi, saldırgan, ilmi 
nezaketten ve bilgiden yoksun 
bir üslupla eğitim sistemine kat
kıda bulunulmaz. Yazıma başlar
ken hayalimde canlandırdığım 
sahneyle oynanan sahne arasın
daki ürpertici fark bu satırların 
sahibini bile korkuttu. Polemi
ğe, gürültüye dayalı söylemler
den sıyrılıp asli sorunlarımızın 
üzerine eğilmek istiyorum.

Eğitilmek için yaklaşık 15 yı
lını sıralarda dirsek çürütmeye 
adamış olan öğrencilerimiz aca
ba neyi ne kadar bilmektedirler? 
Kendinin, ülkesinin ya da dünya 
insanlığının sorunlarına önere
ceği çözüm önerileri var mıdır? 
Ne kadar dürüst, ahlaklı, neza
ket ve terbiye sahibidir? İlkokul 
sıralarmdayken K em alettin 
Tuğcu’nun Altın Bilezik kitabını 
yada C ahit Zarifoğlu’nun Gül 
Çocuk kitabını okumuş mudur? 
Yoksa test çözmeye ilkokul 2. sı
nıftan itibaren mi başlamıştır? 
Yoksa bazı öğretmen ve idareci
lerin yaptığı gibi kitap okumak 
yasaklanmış, test çözmeye mec
bur kılınmış kaç öğrencimiz var? 
Küçücük, gelişmekte olan, hayal 
kurabilme yetisine sahip olan bir 
beynin dört şıktan birini bulma
ya mecbur edilmesi oldukça dra
matik, vahim bir durumdur. Yi
ne belirli bir zaman -5-6 yıl- geç
tikten sonra okumanın kendisi 
için eziyet olduğunu hisseden 
“ben büyüyünce usta olacağım” 
diyen bir çocuk yüreğine karşın 
onun hiç sevmediği bir mekana 
onu hapsetmek ne kadar insan 
özgürlüğüdür yada 15 yaşma ka
dar onu yetişiz ve yeteneksiz bir 
insan olarak okul sıralarında tut
tuktan sonra hayata salıvermek 
ne kadar çocuğa fırsat özgürlüğü
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sunmaktadır? İnsan  özgürlüğü 
havarileri beyler bu konuda ne 
buyurmaktadırlar? Ya da “sen
den adam olmaz. Lim on satarsın 
söylemiyle gencecik bir beynin 
bütün yetilerini ve yeteneklerini 
sıfıra indiren, bütün ideallerini 
ve ümitlerini yerle bir eden öğ
retmen edasının arkaik kalıntıla
rı nelerdir? R ahlesin in  başına 
oturmuş, sevecen şefkatli gözle
riyle talebesinin yüzünü bir mele
ği seyreder gibi seyreden, bakışla
rıyla gönlünü okşayan hocasının 
yüzüne bakmaktan bile içtinap 
edip utanan talebenin öğrenciye 
dönüştürülmesi evriminden ge- 
çirtilmesinden sonra “Hoca se
ninle çıkışta görüşürüz” söylemi
ne sahip insan azmanı öğrencinin 
yetiştirilmesine kaynaklık eden 
eğitim sisteminin konsepti, insan 
yetiştirme vasfına sahip olmadı
ğının nişanesidir.

1970lerde çevre-merkez sos- 
yo-politiğinden m ülhem  “Ha 
Babam Sınıfı” filmiyle 2000 ’le- 
rin magazinsel, medyatik toplum 
profilinden devşirilen “Hayat 
Bilgisi,” “Koçum Benim ” tarzı 
okul dizileri öğrenci profiline 
kötü örneklik edip öğrenci figü
rünü olumsuz yönde belirleyip 
eğitim mekanı o lan  okulu A li 
Babanın çiftliğine ya da Ünlüler 
çiftliğine dönüştüren bir misyo
nu kendilerine çaktırm adan 
amaç edinmişlerdir. Kahveha
neler ve öğretmen evi kahveleri
ni dolduran, bütün zamanını 
vaktinin boğazına sarılıp öldür
mek için çırpman öğretmen pro
filinin varlığına ve sohbetine 
öğretmenler odasında dayana- 
bilme, tahammül edebilme yete
neğine sahip direnci olan kaç 
öğretmen varlığı söz konusudur? 
Şu an eğitim-öğretim gören öğ

renci sayısı bir çok A B  ülke nü
fusundan fazla olan yaklaşık 16 
milyon öğrencisi ile eğitim siste
mi dümeni olmayan, batmasına 
ramak kalmış, içinde koşuştur
maca ve panik yaşanan bir gemi 
konumundadır. Eğitim sistemi 
at yetiştirmek ile öğrenci yetiş
tirmek arasındaki büyük farkı 
ortadan kaldırmış durumdadır. 
Öğrenci yetiştirmek ile at yetiş
tirmek arasında kurduğum ba
ğıntının adı olan at yetiştirmek 
metaforunun kısa bir hikayesini 
anlatayım. Düşünce bulutunun 
arasında kaybolmaya çalıştığım 
bir anda Anadolu mizaçlı bir 
amca “Size bir şey soracağım, ba
na yardımcı olur musunuz?” diye 
yanıma yaklaştı; ben de “elim 
den geldiğince” diye cevapla
dım. Kendisinin ilkokul 4. sınıfa 
giden bir çocuğunun olduğunu, 
40  tane test sorusundan yaklaşık 
olarak ortalama 35-36 tanesini 
doğru cevapladığını, bunu ken
disinin yetersiz bulduğunu, bu 
yetersizliğin kaynağının okudu
ğu okul olduğunu, 10-11 yaşın
daki küçücük sabiyi kasabadaki 
okuldan alıp yatılı olarak şehir
deki yatılı okula vereceğini, bu
nun nasıl bir fikir olduğunu ba
na sordu. Benim verdiğim cevap 
şu oldu. “Amca sen çocuk mu 
yetiştiriyorsun at mı?” Tabii ki 
ben böyle söyleyince amcam 
afalladı. Çünkü küçücük çocuk
ların test, sınav, dershane h i
podromunda koşuşturması, hafta 
sonu sabahın köründe dershane 
yollarında olmaları beni sarsıyor. 
Bundan haz alanlar var ise bir 
hekime gidip insani damarlarına 
bir baktırsınlar. A t yetiştirme 
metaforundaıı kısaca bahsede
yim. A tlar daha iyi koşmaları 
için at çiftlikleri olan haralarda

besiye çekilirler. V e bu dönemde 
aralıklarla teste tabi tutulurlar, 
koşu performansları ölçülür. Ve 
ne zaman ne kadar yiyecekleri 
bir gözetim altında reçetelendi- 
rilir. Öğrenciler aşağı yukarı at
larla aynı kaderi yaşamaktadır
lar. Bir nevi dershanelerde, etüt 
merkezlerinde besiye çekilirler. 
Kafalarına biraz bilgi koyduktan 
sonra 50-100 test sorusu verilip 
performansları kollanır. Eğer öğ
renci yetersizse bu mekanlarda 
tekrar kafaları bilgiyle dolduru
lur. İyi koşacak hale gelince par
don test çözecek hale gelince 
haradan/etüt merkezinden çıka
rılır. Yarışta (Ö S S ) başarısız 
olanlar tıpkı verim alınmayan 
atların yük taşıtılması gibi diska
lifiye edilip, istikballeri karartı
lır. Öğrenci bu anlayışla at ko
numuna düşürülmüşken öğret
men de seyis konumuna düş- 
ürül-müştür. Bu mantıkla yetiş
tirilen öğrenci/insan tipi kariye- 
rist (kariyere tap ıcı), egoist, 
maddiyatçı-kapitalist, Ö S S  ka
zanamayınca pop-star yada ben 
evleniyorum  gibi programlara 
koşturan, yılgın, batıya amele 
olarak gitmeye gönüllü, üzerine 
bomba sarıp suçladığı topluma 
ve hayata saldıran bir insan tipi 
ortaya çıkar. Zaten sakat atlar da 
vurulmaz mı? Bütün bu marazi 
durumların ortaya çıkmasında 
M edeniyet eksenli olmayıp 
anakronik/köksüz eğitim sistemi 
yürütme inadı yatmaktadır. ■

N otlar
1. 17.09.2005 tarihli Milliyet gazetesi.
2. İmam Hatipler ve Türbancılar, Prof.

Dr. Ilhami Çetin, Cumhuriyet, 
.21.07.2005

3. Eğitimi Diyanet’e Bağlama Süreci,
Mustafa Balbay, Cumhuriyet,
25.07.2005

22  Ümran-Ekim -2005



İZMİT İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 
PLATFORMUNUN 
UZUN YÜRÜYÜŞÜ

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

Başörtüsü mücadelesinin gündemi
mizden iyice kaybolduğu şu za
manlarda her hafta İzmit’ ten gelen 
haberler bizi ziyadesiyle memnun 
ediyor. T am  24 hafta boyunca her 
cumartesi bir grup duyarlı insan 
Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platfor
mu adı altında toplanıyor ve başör
tüsü konusundaki umutlarını, k a 
rarlılıklarını, uzun soluklu m üca
dele anlayışlarım ortaya koyuyor. 
İzmit’te uzun süredir gerçekleşen 
bu eylemlerle ilgili daha geniş bilgi
yi, platformun yöneticiliğini yapan 
Mazlum-Der Kocaeli Şubesi baş- 
lianı Dr. Ö m er Faruk Gergerlioğlu 
B ey’den aldık.

İ nsan Hakları ve Mazlumlar 
İçin Dayanışma Derneği 
Mazlum-Der Kocaeli Şubesi 

öncülüğünde oluşturulan Koca- 
eli İnanç Özgürlüğü Platformu 
uzun bir süredir başörtüsüne öz
gürlük eylemleri yapmaktadır. 
24. haftasına giren başörtüsüne 
özgürlük eylemleri Türkiye’de 
dindar insanların da sürekli, 
standart Mr şekilde hak arayabi
leceğini göstermiştir. Kronik bir 
yara halini almış olan başörtüsü 
yasağının bitmesi umudu hak
kında toplumun geniş bir kesi
minde belirgin bir karamsarlık 
mevcuttur. Bundan dolayı da ar
tık konu hakkında duyarlılıkta 
azalma gözlenmektedir. Zorba 
güçlerin bir oldu bittiye getire
rek dikte etmeye çalıştığı bu ya
sağa karşı direniş göstermek as
lında en başta insanlık onuruna 
sahip çıkmak anlamına gelir.

Yasağa karşı kısa yol kolaycı
lığına (başörtüsünü bir süreye 
kadar açma, peruk takma, boyun 
bükerek bekleme vb.) sapmadan 
ısrarlı ve inatçı bir hak talebinde 
bulunmak en temel insan hakkı

olan din ve vicdan özgürlüğü
nün bir sonucudur. İzmit’in du
yarlı insanları bıkmadan usan

madan İzmit Sabri Yalım Parkı 
İnsan Hakları A nıtı önünde her 
cumartesi saat 12.30’ da başörtü

süne özgürlük istiyorlar.
Bu eylemler halkı yanma al

mak isteyen eylemlerdir. A nket
lere yansıyan toplumdaki % 90 
oranlarını bulmuş başörtüsüne 
özgürlük talebini fiili olarak ya
nında görmek isteyen eylemler
dir. Başı açık olanı da dışlama
yan, söylemlerinde halkla ku
caklaşmayı önemseyen bir tarzda 
devam etmektedir. Halkın tale
bimizi mağdurların istediği tarz
da duymasının önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Kimi haftalar başı

açık bayanlarda konuşmacı ola
rak katılıp, başörtülülere yapılan 
bu ayrımcılığı protesto etti. Bu
na mukabil heyecan duygusu ile 
daha gösterişli ve duyguları tat
min eden gösteriler yapılmasını 
önerenlerin pratikte en basit bir 
katılımı bile ihmal ettiğini üzün
tü ile gözlemledik. Bu yüzden 
başörtüsüne özgürlük dışına çık
mayan taşkınlığa ve provokasyo
na mahal vermeyen, ama ısrarlı 
bir hak talebi içmde bulunan bir 
söylem yürütüldü. Zaman zaman 
yerel medyanın çarpıtmaları olsa 
da halkın bunu benimsediğini 
ve yanımızda olduğunu gözlem
ledik.

Israrlı eylemlerimizin yavaş 
yavaş etkilerini ve faydalarını da 
görmeye başladık. Başta eylem
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lerimizi “türban eylem i” diye 
lanse etmeye çalışan yerel med
ya başörtüsü kelim esini ısrarla 
kullanmamızdan dolayı zamanla 
artık “başörtüsü eylem leri” dı
şında bir isimlendirme yapmadı. 
Zihinleri bulandırmak ve yasağa 
gerekçe bulmak iç in  kullanılan 
türban kelimesinin kullanımdan 
kalkm asını sağlam anın bile 
önemli bir kazanım olduğunu 
düşünüyoruz. Türkiye’de dindar 
insanların geleneğinde ısrarlı ve 
inatçı bir hak talebi pek olma
masına rağmen açıklamalar belli 
bir sayıya ve standarda ulaştık

tan sonra birçok S .T .K  tem silci
si daha aktif destek vermeye baş
ladı. Yerel medya “cumartesi an
neleri bu hafta da farklı bir tarz
da başörtüsüne özgürlük istedi” 
diyerek haber yapmaktadır.

Basın açıklamalarında gün
deme vurgu yapan farklı söylem 
tarzları ve çekici bir görsellik 
unsuru olmasına dikkat edildi. 
Ama eksen olarak da başörtüsü 
konusu dışına taşılmamasma 
özen gösterildi. Anketlere yansı
yan yüksek orandaki destek 
oranlarının fiili olarak da sağ
lanması amaçlandı.

24- hafta sonunda görüyoruz 
ki kısa ama öz olan ısrarlı bir hak 
talebi karşılığını buluyor. Artık 
yurdun dört bir tarafından bu 
periyodik eylemimize destek ya
ğıyor. İnsanlar bu direnişi dik
katle takip ediyor. Yasağın bit
mesi yönünde lehimize belirgin 
bir rüzgar görüyoruz, ancak bu
nun olmaması da hak mücadele
mizi kesintiye uğratmayacaktır.

Bu kesintisiz her hafta devam 
eden kısa süren ama rayına otur
muş eylemimize yurdun her tara
fından ve her kesimden destek 
bekliyoruz.

SESİMİZİ KUŞANMAK / ŞİLAN TİMUR

Yıldan yıla daha geniş bir alana yayılan başörtüsü yasa
ğı...İkna odaları...Uzaklaştırmalar... Disiplin cezaları... 
Okullarını bırakmak zorunda kalan binlerce kız öğren
ci...Yasağın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sıçra
ması...Hayatlarını kararttıkları insanların gözyaşında, 
kendi alaycı suretine hayran hayran bakan vicdanı cebi
ne saklanmış gri adamlar...Yasağın sona ermesi için ya
pılan eylemler... Açlık grevleri... İmza kampanyaları...

Ve sonra sessizlik... sessizlik... sessizlik...
Tesettür yasağının kademe kademe ilerlemesine se

yirci kalan büyük kalabalık...Yasağın devam ettiğinden 
bile habersiz eski mağdurlar...

Biz, Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu olarak bu 
sessizliği ve umursamazlığı yırtmak için eylem kararı al- 
dık.Sabri Yalım Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde 24 haf
ta boyunca “başörtüsüne özgürlük” eylemi yaptık ve bu
nu yasak devam ettiği müddetçe sürdüreceğiz. Bu 24 
haftalık süreçte özgürlüğe olan sevdamızı anlatmaları 
için gökyüzüne balon ve güvercin uçurduk. Başı açık 
kardeşlerimizle el ele durup “ayrımcılığa son verin!” de
dik. Yeri geldi oturduk.yeri geldi saçlarımızı kazıttık kö
künden. Kefen giydik, yaşamdan soyutlanmak istenme
mizi protesto ettik. Piyesler düzenledik, ülkenin ücra kö
şelerine gidip kızları okula çağırıp da başörtülülere kapı
yı gösterenlerin samimiyetsizliklerini göstermek için...

Özgürlük mücadelemizde bazı haftalar 500 kişiyi

bulduk. Hep bir ağızdan dualar ettik, sağ yumruğumuzu 
yüreğimiz kadar büyütüp tek bir ağacın farklı dallarıy
mışçasına semaya yönelttik.

Eylemlerimizde 70 yaşındaki amcalarımız,teyzeleri
miz de bizimle; 12 yaşında,ablası okula alınmayan ve 
kendisinin de alınmayacağı korkusunu taşıyan kardeş
lerimiz de... Fakat çoğunluğumuz ya iş-okul hayatından 
uzaklaştırılmış, ya da işe-okula bulduğu farklı çözüm
lerle devam eden yarası soğumamış kişileriz. Bazen 
başka illerden de eylemimizi gazetelerden okuyup yanı
mızda olmak isteyen kardeşlerimizi de ağırlıyoruz.

Sakarya Başörtüsü Platformu da bize katılıp bundan 
sonra her cumartesi “Başörtüsüne Özgürlük” eylemle
rini yapmaya karar verdi. 17 Eylül Cumartesi günü ilk 
eylemini yaptı. Bu olay Kocaelili bütün başörtüsü di
renişçilerini çok sevindirdi. Bu kutlu davamızda diğer 
kardeşlerimizi de yanımızda görünce “ Müminler kar
deştir" dedik. Hamd olsun... Diğer illerdeki kardeşleri
mizin de direniş saflarında yerlerini bulacaklarına inanı
yoruz Allah’ın izniyle...

Devam edeceğiz...Yasak uygulandığı müddetçe se
simizi kuşanıp, gözlerimizi acıdan değil; inançtan gök
yüzüne dikerek özgürlük talebimizi dile getireceğiz...Her 
hafta... Cumartesi... insan Hakları Anıtı önünde... Baş
kasından değil, yüreğinden; yüreğini var edenden buy
ruk alan bütün omuzdaşlarımızla birlikte...
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TABİP “YARAM” SARMIYOR: 
AB SÜRECİNDE NÜKSEDEN 

MİLLİYETÇİLİKLER

DİLAVER DEMİRAĞ

A B sürecinin hiç de kolay olmayacağı, ter
sine egemenliğin devri sürecinde güçlü 
bir hafızası olan Türklerin tıpkı daha 

önceki modernleşme süreçlerinde olduğu gibi bu 
sürece de direneceğini, onuru incindiği için fan- 
tazmatik bir biçimde başkaldıracağı, bizatihi A v
rupa basınında dile getirilmişti.. Doğrusu A B ’nin 
de Türkçe’de ki bir deyimle “arının deliğine çöp 
sokmak” konusunda bir hayli maharetli davrandı
ğı yaranın nüksetmesi için olağanüstü bir gayret 
sarfedeceği de pek beklenmiyor değildi, ama bu 
konuda yolsuzluklara batmış haldeki Fransız sağı
nın ve onunla milliyetçilik yarışma giren solun bu 
denli sefihleşmesi beklenen bir olgu değildi. İşte 
tüm bu koşullar altında kızıl elma koalisyonu, ve 
dünyanın en özgür tutsağı O calan’ın yön verdiği 
PKK’nın, Devletin emir ve görüşleri altında milli
yetçiliği daha da azdırmak, mümkünse bir Türk- 
Kürt kapışmasını denemek için elele verecekleri 
dumanlı hava fazlası ile mevcuttu. V e beklenen 
oldu, önce Mersin’deki bayrak olayı ile gücünü sı
nayan, Trabzon’da bildiri dağıtan solcu gençlere 
dünyanın en “erkekçe ve mertçe” meydan dayağı
nı atarak rüştünü ispat eden, efendilerine vazifesi
ni yerine getirmekte ne denli başarılı olacağını 
gösteren Bozkurtlar, son olarak Bozüyük’te Oca- 
lan’a özgürlük isteyen Kürtler üzerinde linç prova
sı yaparak sürece hazır olduğu mesajını vermiş ol
du. Tabii onlar bunu yaparken Kültlerin temsili- 
yetini kimseye bırakmayan, en küçük bir sivil olu
şuma bile tahammül gösteremeyen, muhtemel 
tüm rakiplerini kanlı bir biçimde tasfiye eden

PKK da İstanbul’da Türk bayrağı sallayan bir 
Türk gencini linç etmeyi deneyerek, Diyarba
kır’da da Bozüyük’lii arama bahanesi ile Türklere 
göz dağı veren bir sürek avı başlatarak diğer tara
fın restini görmüş, efendilerine de güvenlerini bo
şa çıkarmayacağını hissettiren selamını çakarak 
durumdan gerekli vazifeyi çıkardığını göstermiş 
oldu. Olan ise durumu dehşetle izleyen, tek kaygı
ları adam yerine konmak olan gariban Kürtler ile 
en az kendi kadar gariban olan Türklere oluyor. 
Lider kadro dışında sokaktaki ülkücü Türk de, 
PKK’lı Kürt de aslında kanlı bir oyunun figüranla
rı olduklarını göremiyorlar.

Kızıştıran Dip Akıntıları

Sonrasındaki dip akıntıları ise süreci kızıştırmaya 
dönük nitelikteydi. Yekta Güngör Özden’in açık
tan ve paşaların da gizli yüksek himayelerinde çı
kan Orduya ha bire darbe daveti yapan faşist Türk 
Solu Dergisi Nazilere taş çıkartır incelikte ve zera- 
fette, fikir yoğunluğu mest eden yazıları ile süreç
teki rollerini yerlerine getirmiş oldular. “Kürt 
Varsa Sorun Var” başlıklı yazı ve Gökçe Fırat’ın 
“Türk Oğlu /Kızı Türklüğünü Koru” yazısı, bu 
yöndeki en sağlam metinlerdi:

“Ç o k  basit bir şekilde ifade etmek gerekirse Kürt 
varsa sorun vardır, sorunun çözümü ise PK K ’nın bi
tirilmesi değil, Türk milletinden bağımsız bir Kürt 
kimliğinin bitirilmesidir. H em  ayrı bir Kürt kabul et
m ek hem de bundan doğan sorunları çözmek, Türk
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devletinin kendi başına açtığı bir iştir. Eğer Türkiye 
Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak kalacaksa, Türki
ye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin ken
disine ben Türküm  demesini isteyecek, Türkçe ko
nuşmasını isteyecektir. Bu aynı zamanda tarihsel açı
dan da bir gerçekliktir. Çünkü, bugün kendisine Kür
düm diyenlerin çok büyük bölümü Kürt değil, has be 
has Türktür, am a zorla Kürtleştirilmişlerdir. Başba
kan P K K ’yı durdurm ak için Türklüğü gömüp Türki- 
yeliliğe geçmeyi önerm ektedir. Bir kısım sa f aydını
mızsa ısrarla Türk-K ürt Itardeşliği mavalı okum akta
dır. Oysa eğer iki kim lik varsa ve biz bunların gerçek
ten J<ardeşliğini istiyorsak, kardeşimize seçme hürriye
ti tanımamız gerekir. Yani Türk-Kürt kardeşliği di
yenler, Kürt kardeşlerine seçme hakkı tanımalıdır. O  
zaman Kürt l<ardeşiniz, teröre başvurmadan, iyi ni
yetle biz ayrılalım diyorsa ona ne cevap vereceksiniz! 
Görüldüğü gibi Türk-K ürt kardeşliği teorisi, aslında 
T ü rk’ten ayn bir K ürt kimliği oluşturmanın teorisidir. 
Günümüzde P K K  bölücülüğünden bile güçlü olan te
ori de budur.”1

Ve onu izleyen “T ürk  Oğlu /  Türk Kızı 
Türklüğünü K oru” başlıklı yazı:
“1- H er Türk, alışverişini mutlaka Türkten yapmalı-

dır. Kürde aktarılan para P K K ’ya maddi destek 
demektir. Türk, bu maddi desteği kesmezse, hem  
Türlderin mali gücü olmayacaktır, hem de Kür
dün altında ezilecektir.

2- Her Türk, Türkçe konuşmalıdır. Bunu da İstan
bul şivesi ile konuşmalıdır. Dil varsa millet vardır. 
A ncak şehri istila eden Kürtler kendi dillerini ha
kim kılmaktadır. Bunlarla temas içinde Türkler de 
şivelerini bozm akta, Türkçe konuşsa bile adeta 
Kürt şivesiyle Türkçe konuşmaktadır. T V ’lerdeki 
Kürt dizilerinin, Kürt müziğinin, her adım başı 
Kürtçe müzik çalan barların, kasetçilerin, mini
büslerin ortasına düşen Türk ister istemez lisanını 
yitirmektedir.
Buna direnmek için: Türk, Kürt dizisi izlemez. 
Kürtçe müzik dinlemez. Kürtçe müzik çalan bar
lara gitmez. Kürtçe konuşulan minibüse binmez. 
Kürtçe kaset satan dükkandan alışveriş yapmaz.

3- Türk, an cak modern şehir hayatında kendini ifade 
edebilir. T ürk medeniyeti, köyden gelen etkilere 
kapatılmalıdır. Köy, her halükarda Kürtçülüğün 
yaşam alanıdır.
Yıllarca İstanbul’da Sivaslı, Erzincanlı, M alatyalı, 
Tokatlı Alevi kitlenin yarattığı köy ortamı, Kürt-
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gülüğü güçlendirmiştir. T ü rk’ü saza mahkum eden  
köylü kafası, bugün şehirleri Kürt kültürüne teslim 
etmiştir.

4 - Türkler, yemeklerine sahip çıkmalıdır. T ürk’ün 
dam ak tadı, Kürt yemekleri ile yer değiştirmekte
dir. Türk’ü kebaba, lahmacuna m ahkum eden  
anlayışla mücadele edilmelidir. Yemek, kültür sa
vaşının bir parçasıdır. M c Donaldslar ne kadar 
tehlikeli ise Kürt mutfağı da o ]<adar tehlikelidir. 
Başlia kültürlerin yemeklerini yiyen kültürler asi- 
mile olur. O  nedenle Türk, Türk mutfağına sahip 
çıkmalı, başka şeyler yememelidir.

5- H er şeyden önce T ürk üremelidir. Artan her bir 
Türk bebesi, bizi Ergenolian’dan çıkartacak bir 
kurtarıcıdır. ”2

Faşizmler Yarışıyor ya da Kan Dökme Merakı

Eh tâbii ki diğer taraf yani ülkücü kesim de, girişi- 
len ‘faşistlik yarışında’ diğerlerini yalnız bırakma
yacaktır. M HP’deki eski ülkücü muhalefetin site
si K ara Hilal’d e  “Köpekleri Sokağa Saldılar” baş
lığı ile yayınlanan bir makalede şunlar yazılmakta: 

“3 Kasım’dan sonra T ürkiye’de bir A B  fırtınası 
kopm aya başladı. ABD  ve A B ’nin bir dediğini iki et
meyen Tayyip ve avenesi var güçleriyle, karşılarına 
da Türk Milliyetçilerini alarak satılmışlık politikaları
nı birebir uygulamaya koydular. Öyle ki artık Büyük 
Ortadoğu Projesi’ni açıkça zikretmekten bile çekin
m ez oldular. T am  da devletin televizyonunda Kürtçe 
yayınlarla bazı Icancıklar sevinçten kuyruklarını salla
m aya başlamışlardı ki Yargıtay’ın liararvyla 4 adet baş 
köpek tasmalarından arındırıldı. Yargı kurumlan “ba
ğımsızlık” naraları ile ortalığı velveleye veriyorlardı. 
Yargıda bağımsızlık dediğiniz bu muydu bre gafiller! 
Hükümetin emriyle köpekleri sokaklara salmak hangi 
haysiyet sahibi insanın yapacağı iştir. Yüreğiniz yeti
yorsa bunu söyleyin bari. Zaten Paşalar da ne hikmet
se köşelerinde sinema seyreder gibi olan bitene hiç ses 
çıkartmamakta. Bu memleketin tek sorunu başörtüsü 
ya, onların canı sıkılmaz şimdi. Bayrağımın dalgala
nacağı vatan olmadıktan sonra ne uğraşırsınız onun 
bunun kafasındaki örtüyle!

Bre paşalar, kulak verin bana! Eğer o rütbeler 
omuzlarınızda ağırlık yapıyorsa sökün atın artık. 
Emin olun ki o muliadâes ordu içerisinde, o rütbeleri 
hiç ıkınıp sıkılmadan, damarlarındaki asil liandan 
kuvvet alarak daha bir liyâlcatli taşıyacak Türk çocuk

ları bulunmaktadır. M adem size zor geliyor, daha faz
la yorulmayasınız diye söylemekteyim bunları size. 
Sakın üzülüp gözlerinizden yaş akıtmayınız. Sizin ye
rinize de biz ağlarız nasılsa.

H al böyleyken; vatansız, milletsiz kancıklar sevin
sin bakalım, sevinsinler. Nasıl olsa meydan şimdi on
ların. A ncak bu iş burada bitmez. Ülkücü H areket si
pere yatmış, uygun anı kollamakta. Ve “o an ” geldi
ğinde siperlerimizden kalkacak, yumruğumuzu pislik 
dolu, cerahat dolu l<afalannıza indireceğiz. O  yumruk 
tepenize indiğinde öyle muazzam bir ses çıkacak ki; 
insanlar, hayvanlar, cinler, velhasıl kelam tüm mah- 
lûkat kıyamet koptuğunu zannedip tir tir titreyecek. 
Ve bunun al<abinde önce Türkiye, sonra tüm cihan 
çirkeflerden temizlenecek, bozkurt başlı sancak altın
da T ürk’ün töresi hüküm sürecek. Bu köpeklere ne mi 
olacak? Onlar solucanlar gibi yer altında yaşayacak
lar... bir daha hiç çıkmamacasına. ..”3

Ya da ‘Paşalarımıza İlci Çift Lafımız V ar’ baş
lıklı yazıdaki gibi:

“Can vermekten, kan dökmekten çekinmiyoruz, 
görev istiyoruz! Yıllarca “Bir öldük, bin dirildik” diye
rek vatan müdafaasında yer aldık. İşte tarih tekerrür 
etti. Kuduz köpekler T ürk’ün kurşununu yemeli ar
tık! !! îç  ve dış güçler tarafından bin bir türlü entril<a 
ile Türk Milletinin kendi öz vatanında paryalaştırıl- 
m aya çalışıldığı şu günlerde Türk Milliyetçileri olan 
biteni yürekleri kanayarak seyretmek zorunda bırakıl
dılar. Junior Bush’dan icazet alarak Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin başbakanlık koltuğuna oturan bir başbalian  
ve sürü psikolojisi ile emirlerini birebir uygulayan l<a- 
binesi ülkemizi ve milletimizi kör kuyularının içerisine 
hapsetmeye çalışmakta. Hele ki A K P ’nin akıl almaz 
bir arsızlık içerisinde gerçekleştirdiği kadrolaşma poli
tikası, devlet kurumlannı bile kendi milletiyle l<anlı bı
çaklı hale getirdi. Son olarak A B şartı olarak bizlere 
yutturulmaya çalışılan Kürtçe yayın ve alcabinde 
D EP’li 4 eski milletvekilinin serbest bırakılması sonu
cunda ise artık bıçak boğaza dayandı. Türk Milleti 
açısından talihsiz bir nitelik taşıyan bu feci olayların 
aynı güne rastlaması ise, insanımızı “Tesadüfün böy- 
lesine ne denir ki!" şaşkınlığına sürükledi. Ve bu 
DEP’lilerin tasmalarının çıkarılması ile Türk Mille
ti’nin basiretinin bağlandığını sanan bazı zavallılar 
“Fırsat bu fırsat” mantığıyla bir darbe de kendileri 
vurmak için amansız bir yanş içerisine girdiler. Bu va
him tablo öyle bir hâl aldı ki 3-5 soyu belirsiz köpek  
basın açıklamaları ile T ürk’ün devletini köpeklerin ör
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gütüyle barışa, ateşkese davet ettiler. Özgürlüğün ta
dını tam olarak alabilm ek için tutsak(!) arkadaşları
nın da salıverilmesi isteklerini pervasızca yineleyip 
durdular. H ele ki b acak  kadar boylarıyla veled-i zina
lar benim ay yıldızımı yakmaya teşebbüs ettiler ya; 
kanım dondu be gardaşım . M aalesef ordumuzun ba
şındaki paşalarımızın bu konularda bir iki ayak üstü 
geçiştirme ifadesi haricinde hiç bir şey duyamadık, gö
remedik. Paşalarımızdan bahsediyorum çünkü artık 
derdimize derman sunacak başka bir kurum kalma
mıştır bu ülkede. T ü rk ’ün başı her sıkıştığında, üstün 
askeri gücünden faydalanarak çözüme ulaştığından, 
şimdi de ordumuzun m asaya yumruğunu vurması ge
rekmektedir. Eğer kulağımıza gelen iddialardaki gibi 
Sayın Ö zkök’e teslimiyetçi iktidar tarafından “Reis-i 
Cumhurluk” teklifi yapılmadıysa bu sessizliğin sebebi 
nedir? Fırtına öncesi sessizlik desek, ortada hiç bir 
emare yok ki sabredip bekleyelim. Kıbrıs mevzusunda 
ortada yoktular, Kuzey Irak’ta ortada yoktular, be
nim kanunlarımı A vrupa kanunlarından aşağı gören 
A B ’ye uyum yasalarında ortada yoktular, şimdi kö
pekler sokaklarda T ü r k ’ün paçasını yakalam ak için 
havlayıp duruyorlar... am a onlar yine yok! A ncak  
sözlerimizde yanlış m anâlar aranmasın sakın! Ordu
yu darbeye falan  çağırdığımız yok. Demokrasinin, hu
kukun gereğinden zerrece şüphemiz yoktur. Ancak 
Türk için işlemeyen dem okrasi, Türk için çalışmayan 
hukuk benim neyime ulan! Bu vatan benim vatanım 
ise; demokrasi de, hukuk da benim için vardır, benim

ise, bugün de aynı görevi 
ülkücü hareket ifa edecek
tir. Bizlerin sizden herhan

gi bir talebi de yok. Sadece önümüze engel çılianlma- 
sın, köstek olunmasın yeter. Silah talebinde de bulun
muyoruz. N ene H atun’un torunları satırla, nacakla 
bile gerekli mücadeleyi verebilecek güçtedir. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın! Elimizden ekm ek yiyerek 
hayatlarını idame ettiren etnik özürlülere de ihtarımı
zı tekrarlayalım: Bu vatanın kurucusu budur şudur 
diye bir şey yok. Türkiye Türklerindir. E ğer raha
tınız bozulmasın istiyorsanız T ü rk ’ü n  arzusu 
doğrultusunda yaşayacaksınız■ Bu millet Irak hal
kına benzemez, sakın ola ki bizi başkalanyla kanştır- 
mayasınız! Değil AB ya da A BD  desteğiyle, üstümü
ze cihan gelse bu vatan bölünmez. B u topraklar ki
m e dar geliyorsa, bassın gitsin istediği yere. A k
si taktirde bir baş veririz, bin kelle alırız- K ah
pelikte hudut tanımayanlara, T ü rk  de m erha
m et t a n ı m a z Tanrı T ü rk’ü Korusun!4 Her iki 
Türkçü faşizmin de dili hayli saldırgan.

PK K ’nın Dili Sakin, Eylemi Kanlı

Buna karşılık diğer taraf kışkırtıcı olmaktan özen
le kaçmıyor, sözel olarak ırkçı bir dil kullanmak
tan özenle kaçınıyorlar. Bunun yerine eylemleriy
le diğer tarafı delirtiyorlar. Ama onlar da kendi iç
lerinde başlangıçta sol dille konuşurken artık bu
nu bir yana bırakıp milliyetçiliği açıkça sahipleni
yorlar. Kürd-İnfo adlı sitede yayınlanan bir maka

için var olacaktır. Ve eğer 
şu icara günlerde askeri güç 
kullanmak gerekiyorsa, o 
hususta da çekinilmemesi 
gerekm ektedir.”

Velhasıl; ya paşalar 
meydana çıkıp soyu bozuk 
yaratıklara dersini verecek 
ve ebediyen susturacak, ya 
da rütbelerini söküp gerçek 
kahram anlara devredecek. 
İşte o kutlu mücadele za
manı geldiğinde ise; nasıl ki 
7 0 ’lerde, 8 0 ’lerde emper
yalizmin ağına düşmüş za
vallı kuklalara karşı bu va
tanı ülkücüler savundu
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lede Yazar, Abdullah Ö calan’m ve onun Birlikte 
Yaşam  modeli olarak ortaya attığı Demokratik 
Cumhuriyet yahut Demokratik Ekolojik Toplum 
gibi apartma modelleri yerden yere vurduktan 
sonra Milliyetçiliği sahiplenen bir söylemi benim- 
siyor:

“D aha  sonra yeni bir icat daha ortaya atıldı: 
Lozan ve Demokratik Cum huriyet. Y er yer bu  
iki kavramın Kürt sorununa monte edilemeyen 
ceğini; eğer bu iki kavram arasında sıkışırsak 
K ürt sorununun restore ve izole edilmesi anla- 
m ına geleceğini platformlarda dile getirdik. 
N eyseki o da tutmadı. Bir baktık ki karşımıza 
bu kez daha çok can alıcı bir şey çıktı. Yıllardır 
h er yurtseverin büyük bedeller ödeyerek korudu- 
ğu ulusal kimliklerine sahip çıkmalarına İlkel 
Milliyetçilik olarak karşı çıktılar. îşte tam Nadir 
N adir’in tersine, yani o “Ben Atatürkçü değilim” di
yor, ben ise “BİR  K Ü R T  M İL L ÎY E T Ç İS İY İM ” 
diyorum. 12 Eylül mimarı Kenan Evren, bu ülkeyi 
ancak Atatürk milliyetçileri kurtarır; biz milliyetçiler 
olarak yönetime el koyduk diyordu. Aynı Evren bir 
hafta sonra şunları söylüyordu: Biz. bu ülkede Türk 
milliyetçiliğinden başka; bölücü ve yıkıcı bir milliyetçi
lik istemiyoruz■ Yani Türk milliyetçiliği modern ve 
mübah; Kürt milliyetçiliği ilkel ve bölücü yıkıcı olu
yor. Örneğin; Türkiye işçi Partisinin 1971’de ka
panm a nedeni 1969’da A nkara’da benim de delege 
olduğum Yiba Düğün Salonu’ndaki kongre idi. Kong
rede aynen şu cümle benimsendi: “Türkiyemn doğu 
ve güneydoğusunda Kürt halkı yaşamaktadır”. Bu, 
parti programına da konuldu. Aslında burada Kürtle- 
rin ulusal demokratik taleplerini asgariye indirgeme 
çabası var. Daha doğrusu burada Kürtlerin talepleri 
net olarak ortaya konulmuyor, daha çok talepler res
tore ediliyor ve bilinçli olarak aylardan beri Kürt mil
liyetçilerine karşı liaralama kampanyası sürdürülü
yor. A m a öte yandan T ü rk  milliyetçiliği alabildi- 
ğince yaygınlaşıyor. Bizlere düşen, yani Kürt 
sosyalistleri, devrimci demokratları, yurtseverle- 
ri ve benim  gibi inadına K ürt milliyetçisi olan- 
lar bu safsatalara karşı tutarlı bir duruş göster- 
m elidir. Yoksa görünen o ki milliyetçiliğe karşı 
çıkılınca korkarım ki milliyet de elden gider. 
O nun için bir kez daha K ürt milliyetçisiyim.”5

Görüldüğü gibi bir taraf Türklüğü öne çıkarın
ca öbür taraf da Kürtlüğü öne çıkarıyor ve bu kez 
diğerleri bundan beslenerek daha ırkçı bir hal ile

Kürtlere jenosid yani soykırım uygulama yollu 
tehditler savuruyor, karşı taraf yani Koııgra G el de 
kendi terörünü bu tehditler ile bir öz savunma di
ye yutturabiliyor. Tüm bunlar milliyetçiliğin pro
vokasyonu altında bu ülkede bir iç savaş hazırlığı 
yapıldığını açıkça ortaya koyuyor. Öyleyse bu pro- 
vakasyonu durdurmanın çözümlerini üretmekte 
en elverişli olan siyasal alcım bu ülkenin gerçek 
yerlileri olan İslamcılar. Çünkü bunu sol başara
maz, yerlilik arayışında olan sol yapılar mevcutsa 
da daha önceki yazılarımda* ortaya koyduğum gi
bi dikkate alınacak olan yeni sol artık bu ülkeye 
yabancılaşmış A B ’nin lobiciliğini yapan bir ko
numda.

“Yara” ve Nüksetmesi

İşin bu kısmına geçmeden önce M illiyetçiliğin 
Türkiye’deki sürecine ve neden Türk m illiyetçili
ğin bu denli kolay gaza gelmeye müsait olduğunu 
anlamaya/anlatmaya çalışacağım. Bu anlama süre
ci Türk kimliğinin “yarasına” da dokunmayı ge
rektiriyor. Çünkü milliyetçiliğin Kemalist versi
yonu da basbayağı ırkçı versiyonları da bu “ya- 
ra”dan besleniyorlar. Bu durum aynı zamanda mil
liyetçiliğin Kemalist yorumuyla, türkçü-ırkçı-tu- 
rancı yorumları arasındaki akrabalık bağı ve ırkçı
ların her zaman devletle aralarındaki “karşılıksız 
aşk” ilişkisinin amalgamı yani dolgu malzemesi 
de. Türk ulusu denilen “Hayali Cemaat” dünyada 
en geç uluslaşan halklardan biridir. Bunu ise bü
yük ölçüde İslamın evrenselci ve kucaklayıcı din 
anlayışına borçluyuz. İşte bu geç uluslaşma hali 
türle kimliğinin de hep bir “eksik” (Lacancı anla
mında eksik bilinçdışının dile ait olma hali sonu
cu kaybettiği bütünlüğünü arama halidir) ve “ya
ra” olarak yansımıştır. Türk kimliğini oluşturan 
aşağılık duygusu ve bunu şekillendiren “yaralan
mış ulusal onur” olgusunun kökleri İmparatorluk
ken küçülüp ulusal sınırlar içinde yaşmak mecbu
riyetinde olmak. Dahası batının türk kimliği üze
rinden yaptığı aşağılayıcı tespitler, türk kimliği as
lında bunun tersini ispat zorunluluğudur, o yüzden 
batıdan birileri övdüğü zaman ayaklarımızı yerden 
kesilirken, birisi bizi yerciiğinde de onurumuzun 
rencide edildiğini düşünerek celallenmemiz de 
bundandır. Bu horgörüye karşı fantazmatik (haya
li) bir üstünlük kurgusu ile “bir türk dünyaya be
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deldir” şeklinde telefi mekanizmaları da devreye 
sokulmuştur. Bu anlamda milliyetçilik Beydaba- 
nın Kurbağa-Oküz hikayesindeki gibi şişinerek 
kendini büyük sanma kompleksidir de. Yaranın 
bir başka boyutu ise bölünm e' parçalanma, yok 
olma korkusudur bunun da milliyetçi yansıması 
“türle milleti ilelebet payidar olacaktır” yahut mil- 
letin-devletin “ebed-m üddet” varolma fikridir 
(bunların dinsel boyutu, A llah ’ın yerini ulusun 
ve onun cisimleşmiş hali olarak görülen devletin 
almasındaki şirk olgusu apayrı bir yazı konusu ola- 
calc denli zengin bir mesele), “Sevr Paranoyası” 
olarak adlandırılan bu korku aslında (ki tamamı 
ile mesnetsiz değildir, korku kaynağını tarihten 
almıştır) bir güç ve prestij kaygısıdır. A ncak bu 
anlaşılabilir kaygı, yerini gerçekten bir paranoya
ya dönüştürmüş, komplocu bir zihniyetle her o l
guda yabancı parmağı aranmıştır, dahası her tür 
meşru demokratik talep de bu paranoyanın histe
rik bir biçim almasıyla tahammülsüzlüğe dönüşe
rek bastırılmıştır. Yönetici elitin sorunları rasyo
nel metotlar ile uzlaşma arayarak çözmek yerine 
meşru taleplerin vatanı bölmek, türk devletinin 
varlığına kastetmek gibi akla ziyan anlayışlar ile 
zorlayıcı metotlar ile  bastırması, ikna yerine cebre 
başvurması sivil faşizme de sirayet etmiştir. O nlar 
da kendi tahakkümlerine boyun eğmeyenleri, ve
rilenle yetinmeyip daha fazlasını istediklerini dü
şündüklerini yok etm e, imha etme tehditlerini sa
vuruyorlar. Yumruklarını sıkıp “...  şaşırma sabrı
mızı taşırma” ya da tehditkar bir ifade ile “Ya Sev 
Ya Terk et” diyorlar. Kısacası türk kimliği geç 
oluşmadan doğan güven kaybının doğurduğu aşa
ğılık kompleksi nedeniyle hep şiddete yatkın bir 
halde.

O  yüzden Türk kim liğinin merhemi ne A B ’dir 
ne de başka herhangi bir yabancı olgu türk kim li
ğini farklıkları çatıştırmayan, onları uzlaştıran 
kozmolojik bir haleyle çevreleyip, yaralarını teda
vi edecek, kaybettiği özgüveni yeniden verecek 
bir kimlik sağaltım ına ihtiyacı var. Bunu ise 
“A rab'ın  A cem ’e üstünlüğü yoktur” diyen bir 
peygamberin “Sizleri farklı yarattık ki birbirinizi 
tanıyın” diye konuşan bir İlahın Hanif dini başa
rabilir. Bu anlamda laikçilerin ara gazları ile bu ül
kede Müslüman kim lik  sıkıştırılıp işlevsizleştiril- 
dikçe bilin ki bu ülke kan deryası olmaktan, sal
dırgan faşistlerin güç gösterisi yaptığı, şiddetle iliş

kisi olmayan gariban Kürtlerin her gün tehdit edi

lip aşağılandığı ve bunu sonunda PKK’nın kucağı

na düşerek sonunda gerçekten bölünüp, parçala

nacak bir ülke olacak. Bilinsin ki milliyetçilik bu 

ülkede her gün biteviye tekrarlanarak artık işlevi

ni yitiren birlik ve beraberliğin tem inatı değildir. 

Tam  tersine her tür soy faşistin ortalıkta cirit ata

biliyor olması sadece PKK’nm  ekmeğine yağ sür

mektedir. Kaldı ki milliyetçilik dinin boşalttırıldı

ğı alana park etmiş teneke bir arabadır, oranı asli 

sahibi vardır ve er geç yerine geçecektir. Seküle- 

rizmin takatini yitirdiği toplumlarm kendi asli di

namiklerine döndüğü bir zamanda Türkiye daha 

fazla dine sırtını dönerek yaşayamaz. A B ’nin sefih 

iki yüzlülüğü sayesinde at koşturma fırsatı bulan 

milliyetçilikler. Sonunda yerini bu ülkede gerçek 

bir barışı sağlayacak olanlara teslim olacaktır. 

ABD  ve İM F gibi güçlüler karşısında kuyruğunu 

kıstıran sözde bozkurtlar, iş gariban kürde gelince 

aslan kesiliyorlar, sözde bacılarının başörtülerine 

uzanan elleri bu bacılarını açtırarak öpüyorlar. Bu 

arada bugüne dek A K P’ye, onun temsil ettiği İsla

mi çizgiye de, dayandığı sınıfsal yapıya da en sert 

eleştirileri yönelten ben ilk kez Erdoğan’ın doğru 

yaptığını söylemeyi bir borç biliyorum. Diyeceğim 

şu, AKP İslami potansiyelin çok küçük bir bölü

münü temsil ediyor ve bu güne dek ortada dola

şanların çoğundan çok daha özgürlükçü olabili

yor, azı böyle ise çoğunu var siz düşünün. İslam bu 

ülkenin asli dinamiği olarak barışın tek temina

tıdır. ■

Notlar
1-Kürt varsa sorun var, http://www.turlcsolu.org/90/basya- 

zi90.htm

2-Gökçe Fırat, Türk oğlu Türk Kızı Türklüğünü Koru, 

http://www.turksolu.org/89/basyazi89.htm

3- Kara Hilal, köpekleri sokağa saldılar, http://www.kara-

hilal.com.

4-Kara Hilal, Paşalara iki çift lafımız var, adı geçen inter

net sitesi (agis)

5-Ali Baran, Milliyetçilik Hakkında, http://www.kurdin- 

fo.com/vontem/alibaran2.htm

* Dilaver Demirağ, Bir İhtimal Daha Var O  da A B ’mi 

Dersin: Solun A B  Lobiciliği, Ümran.
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MEDENİYETLER ÇATIŞMASINDA MÜSLÜMANLARIN YOL HARİTASI-VI

ÖNCÜLERİN ÖNCELİKLİ GÖREVLERİ:

SIRAT -I MÜSTAKİME ÇAĞRI

YILDIRIM CANOĞLU

‘Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız 
yere ‘tecavüz ve haksızlıkta bulunanların’ aleyhi- 
nedir. îşte bunlar için acıklı bir azab vardır”(42/42)

Çölleşen Bir Dünyada 
Dosdoğru Yolu Bulabilmek

Hz. Adem ’in İblis karşısında aldığı mağkıbiyet so
nucunda yeryüzüne indirilmesi ile insan neslinin 
dünyada başlayan yolculuğu, çöldeki kervanın 
yolculuğuna benzer.

Ç öl, çölde seyahat etmek zorunda kalanların 
korkulu rüyasıdır. Çölde seyahat etmek bir kabus
tur. Çölde her taraf bir kum denizidir, her yer bir
birine benzer. Zemin sürekli değişim halindedir. 
Tepeler ve çukurlar sürekli yer değiştirir. Bir anda 
koyduğunuz işaretler, kısa bir zaman içerisinde 
kum fırtınası ile yok olup gidebilir. Bulunduğunuz 
noktadan etrafa baktığınızda her yön ve yol, doğ
ru veya yanlış olabilir. Hele çölün bazı bölgeleri 
vardır ki orda her yer aynı gözükür. Buralara yeli- 
ma denir.1 Burada yön ve yol bulmak insan için 
neredeyse imkansızdır. Çölde kaybolma tehlikesi
nin yanı sıra kum fırtınası, çöl sıcaklığı, susuzluk, 
vahşi ve zehirli hayvanlardan oluşan bir tehlike 
çemberi vardır. Bütün bu tehlikelere karşı nasıl 
davranılacağını ve nasıl tedbir alınacağını bilen 
insanlara ihtiyaç vardır. Bunlara hâdî(rehber) de
nir. Bir hâdî, lalettayin bir yol gösterici değildir. 
“Hâdî, sıcaktan, kum fırtınalarından, susuzluktan 
ve vahşi hayvan saldırılarından ölmeye neden

olacak sayısız çöl yollarının arasından doğru ola
nını bulup, böylelikle gereksiz sıkıntılara katlan
mayı veya ölüme giden yanlışları engelleyerek he
defe varmayı sağlayan rehberlerin ismidir”1

Çölde seyahat etmek zorunda olan bir kervan, 
çölü çok iyi bilen rehberler, yol göstericileı(hâdî) 
olmadan yola çıkmaz/çıkamaz. Hadîsiz yola çıkan- 
larm akıbeti çölde kaybolmaktır. Bununla beraber 
çölün yehma adı verilen bölgelerinde hâdîler de 
bir şey yapamaz.

Çölde seyahat eden bir kervanla insanoğlu
nun zaman içerisindeki yolculuğunun benzerliği 
yön ve yol tayin etme ve karşılaşılan tehlikeler 
açısındandır. Çölün tehlikesi, kendi doğallığm- 
dandır/yapısmdandır. Yaşamın tehlikesi, İbli
sin/şeytanın varlığındandır. İnsanın yeryüzünde 
karşılaşacağı her türlü kaybolma, İblisin insanoğ
luna savaş açmasının doğal bir sonucu olarak var
dır. Bu savaş ilanı, iyi okunmadan, iyi algılanma
dan, iyi anlaşılmadan insanoğlunun tek başına 
doğru yolu bulması imkansız gibidir:

“(İblis) Dedi ki: «Madem öyle, beni azdırdığın
dan dolayı onlar(ı / insanları saptırmak) için 
mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) 
oturacağım.» «Sonra da muhakkak onlara ön
lerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarm-
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dan sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bul- 
mayacaksın. »”(7/16-17)
“Dedi ki: «Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşı

lık, andolsun, ben  de yeryüzünde onlara, (sana 
başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip- 
çekici göstereceğim ve onların tümünü mutla
ka kışlcırtıp-saptıracağım.» «Ancak onlardan 
muhlis olan kulların müstesna.»”(15/39-40)

İblis’in yemininde çalışma metot ve teknikle
rinin ifşa edilmesi vardır: Pusu kurmak, gerçek
leri çarpıtarak başkaldırmayı, isyanı, çirkinliği, 
hayasızlığı, haramı süslü ve doğru göstermek, 
vesvese vermek, insan iştihasını tahrik ederek 
azdırmak ve tüm yol ve istikametleri aynıleştir
mek. Kum fırtınasının çölde bütün yön ve yol
ları aynileştirerek yönü, yolu olmayan bir me
kan meydana getirmesi ile; İblisin insan zihnin
de, zihniyetinde ve düşüncesinde doğru ile yan
lışı, temizle pisi, helalle haramı, hakla batılı, gü
zelle çirkini ve m eşrû olanla gayrı meşrû olanı 
bir karışım haline getirmek istemesi arasında bir 
fark yoktur.

M ahiyetini ç o k  iyi bildiği bir ağacı, Hz. 
Adem’e son derece cazip hale getirerek, süslü gös
tererek ve m ahiyetini değişik sunarak, hem ger
çekleri çarpıtmış hem  de Adem’e yalan söylemiş
tir. İnsan yapısında bulunan ihtirası, vesvese ile 
tahrik ederek azdırmıştır. Bütün bunları insanın is
tikametini tayin edememesi ve yolunu kaybetmesi 
için yapmıştır. Yaptığı yeminde, “onlar(ı insanları 
saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda 
(pusu kurup) oturacağım.» demesi bundandır.

İblis’in ayrı zaman ve mekan boyutunda Hz. 
Adem’e ve onun şahsında insanoğluna açtığı sa
vaş ile ilgili yaptığı yeminde; yol boyu insanlığın 
ruh dünyasında, zihinsel dünyasında ve düşünce 
yapısında nasıl bir çölleşme meydana getirmek is
tediği çok açıktır. İb lisle insan arasında ki kavga, 
bir yön ve yol bulma/saptırma kavgasıdır.

Bundan dolayı bu çalışmada yol kavramını ele 
alıp inceleyeceğiz.

Yol Anlamındaki Kelimeler

Yol, sözlükte değişik anlamlarda kullanılmak
tadır: Yol bir noktadan/durumdan kalkıp bir 
başka noktaya/duruma ulaşmak için takip edil
mesi gereken güzergâhtır. Bir amaca ulaşmak 
için başvurulması gereken çare. Davranış, tutum, 
gidiş veya davranış biçimi. Uyulan ilke, sistem, 
usûl, tarz. Gaye, uğur, maksat.

Kur’ân’da yol anlamında, ‘T arik ’, ‘Sebil’, ‘Sı
rat’, ‘Şeri‘a t-Ş irV , ‘Minhac’, ‘D in’, ‘Millet’, 
‘Selek’ gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bu kav
ramların tümü, yol (maddi,manevi yol) anlamına 
gelmekle beraber aralarında önem li farklılıklar 
vardır. Biz burada yol kavramının yalnızca mane
vi boyutu ile ilgileneceğiz.

Tarîk
Tarîk, en  genel anlamda her türlü yol anlamı

nı ihtiva eden bir kavramdır. Kur’ân’da genellikle 
fiziki anlamdaki yollar için kullanılmıştır. Yoldan 
başka anlamları da bulunmaktadır.
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S ebîl
Sebîl, üzerinde kolayca yürünen yol, işlek yol, 

çıkar yol anlamındadır. Bununla beraber 
Kur’ân’da çâre, imkan, delil, hüccet, güç, fırsat, 
yeterli araç, gerekli zaman ve bedenî yetenek an
lamlarında da küllanılmaktadır.2

Sebîl kelimesi yol anlamında, hem sapık yollar 
için hem de doğru yollar için kullanılmaktadır. 
Yolun niteliği, kendisine eklenen takı veya sıfat
larla belirlenmektedir. G enel olarak yolun doğru 
veya sapık oluşunu belirtmek için rüşd ve ğayy 
kelimeleri Kullanılmaktadır. Gayy, İnsanın A l
lah’ın yolundan başka bir yola ayrılması demektir.

Rüşd ise, ra-şe-de fiilinden mastar olup ğayyin 
tam zıddıdır. Rüşd doğruluk, istikamet demek' 
tir. Rüşd, hak yolunda sağlam ve sabırlı ve tam 
bir isabetle dosdoğru gitmektir (3 ). Doğru yol 
anlamında , sebîl-ür- rüşd kullanılmaktadır. Ay
rıca Kur’ân’da A llah’ın yolu anlamında es-Sebil 
şeklinde geçer. İb n ,üs-sebil(yol oğlu) kavramı ise, 
yolda kalmış ilim, cihad, geçim, ibadet amaçlı yo
la çıkıp parasızlıktan dolayı yolda kalanlar anla
mına gelmektedir.2'3

S ırât
Sırât, cadde, anayol, işlek büyük yol demek- 

tir(2 ,4 ). Allah’ın yolu, İblisin yolu anlamında kul
lanıldıkları zaman sebîl ile sırât eş anlamlıdır. Bu 
durumda sebîl tekildir. Bunun dışında sebîl ile sı- 
rât arasında belirli farklar vardır. Sebîl hem tekil, 
hem de çoğul(sübüi) olabilirken; sırât yalnızca te
kildir, çoğulu yoktur.2'4

Enam sûresinde sırât ve sebîl bir arada -sırât 
tekil sebîl çoğul olarak- kullanılmaktadır:

“Bu benim dosdoğru olan yolumdur(sıratı müs
takim), şu halde ona uyun. Sizi O’nun yolun- 
dan(Sebil) ayıracak (başka) yollara(sübül) uy
mayın.”(6/153)

I
Sırât kelimesi, Kur’ân’da genel olarak A llah’a 

giden sebîl olarak geçer. Bir yerde de cehenneme 
giden sebil anlamında bulunur:

«Zulmetmekte olanları, eşlerini ve tapmakta ol
duklarını bir araya getirip toplayın.»
«Allah’tan başka (taptıklarını); artık onları ce
hennemin yoluna (sırât) yöneltip götürün.» 
(37/22-23)

Doğru yol anlamında e s 's ırâ t ’ü l-m üstakîm , 
zaman zaman da es's ırâ t’üs'seviyy  deyimleri kul
lanılır.

Maverdî’nin tefsirinde sırât için, ‘yemeğin ge
çiş yolundan türetilmiş bir kelimedir. Bu onun 
boğazdaki geçididir.’ denmektedir.

Enam Sûresi(6/153) ve Maverdi’nin tanımla
ması göz önüne alındığında Sırat, içerisine giril
dikten sonra dönüşü olmayan, yalnızca bir giriş ve 
bir çıkışı olan bir yol, bir tünel, bir tüp geçit ola
rak değerlendirilebilir.

Şeri‘ at
Ş e ri'a t , Şe-Ra-A  fiilinden gelir. Bu fiilin mas

tarı: şer'a, şir‘a’dır . Şe-R a-A , yol açtı demektir. 
Şeri'at ise geniş yol, su yolu demektir. Elmalılı, 
tefsirinde şer‘a, şir‘a ve şeri'at arasındaki ilişkiyi 
özet olarak verir:

“Şir‘a, Şeri'a, Meşra'a, asıl lügatte bir ırmak veya 
herhangi bir su kaynağından su içmek veya almak 
için gidilen yol demektir. Bunda insanların ebedî 
hayata ve gerçek saadete ermesi için Allah Te- 
âlâ’nın koyup teklif ettiği özel hükümlere ve doğru 
yola istiâre yoluyla isim verilmiştir ki din demektir. 
Ya kapalı bir şeyi yarıp açmak, beyan ve açıklamak 
mânâsına “şera'a” mastarından veya bir şeye girmek 
mânâsına “şuru“‘dan alınmıştır. Birincisi şâri'a (yol 
göstericiye), İkincisi sâlike (yola girene) göre müna
sebeti demek olur...”.5

Bu açıklamalar göz önüne alındığında Ş er i‘at, 
ahkâmla belirlenmiş amel ve uygulamayı içeren 
hukuksal bir yol olarak ifade edilebilir.

M in h â c
Minhâc , suyun kaynağına denir. Bununla be

raber geniş, açık yol anlamına da gelir. M inhâc 
ile şir‘a arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki, Elma- 
lılı tarafından şöyle izah edilmektedir:

“Müberred, “şir’a tarîkin (yolun) başlangıcı, 
m inhâc da devamlı tarîktır(yol)” demiştir... G er
çek budur ki, âyette şir‘a ve minhâc bir mânâdan 
ibaret değildir. Şir‘a, zamanların ve zeminlerin, 
ahvâlin (durumlar) değişmesiyle değişebilen di
nin  fürûu (dalları); minhâc da daima sabit, açık ve 
devamlı olan dinin asıllarıdır ki, şir‘a bunun şube
leri ve çeşitleri demektir. Her milletin mensup ol
duğu peygambere indirilen özel hükümler birer 
şir‘a; A llah ’a, peygamberlere, ahirete iman gibi 
bunların hepsinin müşterek ve birlik oldukları
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usûl (asıllar) da m inhâcdır.”5
Görülebileceği gibi M inhac Hz. Adem’le baş

layan insanide tarihinde tarih boyu insanlık için 
elzem olan değişmeden kalan ve değişmeyecek 
olan, değiştirilmeye kallalmaması gereken iman 
esasları ve temel değerlere göre şekillenmiş bir 
yol, bir güzergâh demektir.

M  illet
M illet, sözlükte söyleyip yazdırmak veya ezbe

re yazmak manasına gelen imla masdarı ile ilgili 
bir isimdir. Bununla beraber millet; din ,şeriat, 
dinde gidilen yol, tarikat, sünnet , yol anlamları
na da gelmektedir. Elm alılı, millet kelimesinin söz
lük anlamlarını verdikten sonra bu kavramın din 
ve şeriatla olan ilişkisini açıklar:6

“Millet: Zemahşerî’nin ‘Esas’ta beyanına gö
re; asıl mânâsı ‘tutulup gidilen yol’ demektir ki, 
eğri veya doğru olabilir. İşte bu anlamdan alınarak 
din ve şeriat mânâsında kullanılmıştır. Şehrista- 
n î’nin ‘el-Milel ve'n-N ihaTdeki beyanına göre din, 
şeriat, millet denilen şeyler hadd-i zatında hep 
aynı şeylerdir. A n cak  itibar edilen ve gözetilen 
mânâya göre, yine de her biri bir başka yönden di
ğerinden farklı bir anlam kazanır. İtikat ve iman 
bakımından din , amel ve tatbikat bakımından 
şeriat, sosyal bakımdan, yani sosyal realite bakı
mından millet denilir. Gerçekte itilcad edilen ne 
ise, amel edilen de odur. Amel edilen ve uygula
nan ne ise esas itibariyle üzerinde ittifak edilen 
şey de odur. Şu halde millet, bir cemiyetin etra
fında toplandığı ve üzerinde yürüdüğü, diğer bir 
deyişle, İçtimaî duygu ve telakkilerinin tabi ol
duğu ve kitlesinin bağlı bulunduğu hakim ilke
ler ve takip edilen gidişâttır, sülük edilen yol
dur. Bu yolun hak olanı, hak olmayanı, eğri ola
nı, doğru olanı vardır. Şu kadar var ki, yolun hak 
olanı güzel sonuca, hak olmayanı da hüsrana ve 
kötü akıbete götürür. Demek ki millet, sosyal ku
rul dediğimiz toplumun kendisi değildir. O na ce
maat, kavim, ümmet veya ehl-i millet denilir. 
Mesela Yahudilik ve Hıristiyanlık birer m illettir 
fakat Yahudiler ve Hıristiyanlar ehl-i millet, sa- 
hib-i millettirler, diğerleri de öyle... Bununla be
raber “m illet” kelim esi “ehl-i m illet” mânâsına da 
mecaz olarak kullanılmaktadır.”

Özet olarak Kur’ânda; Tarîk, Sebîl, Sırat, Şe
r ia t ,  Din, Minhâc ve Millet kelimeleri Yol anla
mında kullanılmaktadır. Hepsi genel anlamda yol

anlamına gelmekle beraber aralarında belli farklı
lıklar bulunmaktadır. Ayetlerde bu kavramlar ba
zen tek başına bazen de gruplar halinde bulun
maktadır. A yetin öncesine ve sonrasına bakarak 
kavramı yorumlamak gerekir. Aksi taktirde ayetin 
vermek istediği asıl mesaj ve vurgu kaybolabilir.

Yol-Yolcu-Rehber-Bedel

Yol bir noktadan/durumdan kalkıp bir başka nok
taya/duruma ulaşmak için takip edilmesi gereken 
güzergâhtır. Bir yerden kalkıp başka bir yere en 
kısa zamanda, en az enerji sarf ederek ve en az 
bedel ödeyerek gitmek esastır. Zaman, enerji ve 
bedel arasında en uygun ilişkinin (optimal) oldu
ğu yol en uygun, en doğru yoldur; optimal yoldur. 
Ancak bu optimizasyon, yolun özelliklerinin yanı 
sıra yolcunun vücut yapısına, sıhhat derecesine ve 
ortama/hava durumuna da bağlıdır. İnsanın genç- 
yaşlı, sağlıklı-sağlıksız olması sonucu nasıl etkili
yorsa; açık, sisli, fırtınalı hava(ortam) koşulları da 
sonucu etkileyecektir. Yolcunun yol hakkındaki 
bilgisi(yolu bilip bilmemesi, rehber olup olmama
sı, yol haritasının bulunup bulunmaması), kulla
nacağı aracın cinsi, özellikleri, yetenekleri sonuca 
etki eden önem li parametrelerdir.

işte bunun gibi insanlığın değerler dünya
sındaki yolculuğu da insanın fıtratına, düşünce
sine, rehberine, elindeki haritaya ve kullanacağı 
vasıtalara ve ortama bağ(ım)lıdır.

Seçtiğiniz güzergâh, sizi istediğiniz noktaya çı
karırsa selamete ulaşmış olursunuz. Başka noktala
ra ulaştırırsa kaybolmuş olursunuz. Şaşkınca dola
şarak enerji, zaman harcarsınız, sıhhatinizi bozar
sınız. Çok yanlış bir yol seçip uçuruma yuvarlana
bilirsiniz. Haramilere, vahşi mahluka ta yem olabi
lirsiniz.

Özetle bir yol seçmek demek aynı zamanda 
bir bedeli kabullenmek demektir. Bu bedel ödül 
veya cezadır; mutluluk veya bunalımdır.

iki Ana Yol ve Rehberler

21.asrın çölleşen dünyasında tutulacak yol, insan 
fıtratının gereklerine uygun olmalıdır. Edinilecek 
rehber, yolu ve yolcuyu bilmeli, tanımalıdır. Yol
cunun girmek istediği her yolla ilgili bilgisi olma
lı ve o yolda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı 
yolcuyu uyarmalı, uyarabilmelidir. Karşılaşabile-
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çekleri tehlikelere karşı yolcu- 
lara gerçek ve sağlıkh çözüm 
üretmeli, gerçek çıkış yollarını 
göstermeli, gösterebilmelidir.
Yolculara, yollara ilişkin hakiki 
haritaları göstermeli, gösterebil
melidir. Yolculara bilerek veya 
bilmeyerek ihanet etmemelidir, 
onları satmamalıdır.

Ö denecek bedeli de göz 
önüne aldığımızda önümüze iki 
ana yol ve iki ana rehber çık
maktadır:
• İnsanı kurtuluşa(Cennete) 

götüren Yol ve Rehberler
• insanı Helâka (Cehenneme) götüren Yol ve 

Rehberler

İnsanı kurtuluşa(Cennete) götüren Yol ve 
R ehberler

Ürünün özelliklerini ve yapısını en iyi bilen 
onun üreticisi/imalatçısı/yapıcısıdır. İnsanı da en 
iyi bilen, tanıyan doğal olarak onun yaratıcısı 
olan A llah’tır:

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona 
ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz 
ona şahdamarmdan daha yakınız.”(50/16)

İnsan nefsinde vuku bulan vesvese fırtınası, 
kum fırtınasından da beterdir. Önlem alınmadığı 
taktirde İnsan zihninde, düşüncesinde ve kalbin
de yehmalar oluşturur. Yehmaların içerisine dü
şen yolcuların ödeyecekleri bedel çok ağırdır. İn
san için dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu nokta 
gözden ırak tutulduğunda insanda ki zıtların bir- 
likteliğinin(olumlu-olumsuz, iyi-kötü, güzel-çir- 
kin) nedeni tam anlamıyla anlaşılamaz. Allah, ya
rattığı varlığın yapısında ki bu iki cepheye hitap 
eden iki de yol yaratıp insan oğlunun önüne koy
muştur:

“Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene,’ 
Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve 
kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene
(andolsun) .
Onu armdırıp-temizleyen gerçekten felah bul
muştur
Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp- 
saran da elbette yıkıma uğramıştır.” (91/7-10)

“Andolsun, biz inşam bir zorluk içinde yarattık...
Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil iki dudak 
vermedik mi?
Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mı. 
...İşte bunlar, Ashab-ı Mey menedir .
Ayetlerimizi inkar edenler ise, Ashab-ı 
Meş’emedir.
‘Kapıları kilitlenmiş’ bir ateş onların üzerine
dir.” (90/4-20)

Yukarıdaki ayetlerde yol, fıtrat(Yolcu), bedel 
ve rehber arasındaki ilişki, konunun karmaşıklığı
nı ve bunları birbirinden bağımsız olarak ele alıp 
değerlendirmenin yanlışlığını göstermesi açısın
dan önemlidir. G ene bu ayetlerde kendisine gös
terilen yollarla ilgili seçim hakkının olduğu anla
şılmaktadır. Seçtiği yola bağlı olarak da bedel 
ödeme hakkı vardır. Ashab-ı M eymene ile Ashab-ı 
M eş eme, gösterilen iki farklı yolu seçen insanla
rın adlarıdır. Birinciler cennete, İkinciler ise ce
hennem e ulaşmaktadırlar. Bu noktaya dikkat 
edilmelidir.

İnsanın yaratıcısı olan Allah, insan için en 
sağlam, en güvenilir ana(birincil) yol gösterici, 
rehberdir:

“Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Onun 
eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi 
hidayete erdirirdi.” (16/9)

Kur’ân’da yolla ilgili ayetler incelendiğinde bu 
gruptaki rehberler, genel olarak, 4 alt grupta top
lanabilirler:
• A llah(A na Yol Gösterici: 16/9 76/3, 80/20 

33/4 5/16 29/69)
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• Peygamberler(2/38 12/108 23/73 42/52 19/43)
• K ita p M  14/1 34/6 42/52 43/43,44)
• Müminler/Nimet verilenler(4/l 15, 1/7)

İnsanı H elaka (C ehennem e) götüren Yol ve 
R ehberler

İnsanları Sıratı Müstakim’den saptıran en bü- 
yük saptırıcı baş reh ber  İb lis’tir. İblis’in yaptığı 
yeminde(7/16-17, 15/36-40) ve A llah ’ın ona ver
diği cevapta (17/64) İblis’in bu konudaki kararlı
lığını, kullanacağı vasıtaları ve çalışma şeklini öğ
renmekteyiz. Saptırm a işinde İblis baş aktördür. 
A ncak yalnız değildir. O na tabi olanlar da saptır
mada İb lisle  birliktedirler. Bunların genel adı 
şeytan olup insanlardan ve cinlerden mürekkep
tirler.

“Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan 
alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin, gerçekten hi
dayette olduklarını sanıp-sayarlar.”(43/37) 
“...Onlara şeytan yapmakta olduklarını süslemiş
tir, böylece onları (doğru) yoldan alıkoymuş
tur; bundan dolayı onlar hidayet bulmuyor-
lar.”(27/24)

Şeytan kümesi, hom ojen özellikteki insanlar
dan oluşmaz. Bu ana küme içerisinde belli bazı 
ana özelliklerden dolayı meydana gelen alt küme
ler vardır. Bu saptırıcıların alt kümelerini, Kur’ân 
âyetlerine dayanarak şöyle tasnif edebiliriz:
• İnkar edenler/Kafirler( 16/88, 4/167-168 22/25 

8/36,47)
• Müşrikler(9/8,9)
® Ehl-i Kitap/Yahudiler/ H ıristiyanlar( 3/99 

4/44,51 ,160)
• Zalim ler-A hireti İnkar Edenler(7/45 11/19 

42/41-46)
® Müfsitler( Bozguncular) (7/86)
® Haham ve Rahiplerin Bir çoğu(9/34)
• Dünya Hayatını Ahirete Tercih  Edenler( 14/3)
• Yeryüzünde Haksız Yere K ibirlenen- 

ler(7/145,146)
• Müstekbirler( 10/88 40/37)
• İnsanların Bazıları(31/6)
• Yeryüzünde Bulunanların Çoğunluğu(6/116)

Son iki kümede yer alanların belirgin bir özel
liği yoktur. M uhtem elen bunlar, tutum, davranış 
ve düşünceleri itibarıyla kesin bir amaç taşıma

dan, diğer kümelerdeki insanların gittiği yollar
dan giderek, farkında olmayarak insanların sap
masına vesile olmaktadırlar. Diğerlerinin tümü 
bile bile insana yalan söyleyerek ihanet etmekte
dirler.

Seçilen Yolda Ödenecek Bedel;
Y a Cennet Ya da Cehennemdir

Gerek 4/115 ve gerekse 1/5-7’de yol, yolcu , reh
ber ve bedelin bir arada ifade edildiğine dikkat et
mek gerekir. Ayetlerde tutulan yolun bir bedeli 
olduğu çok açık bir şekilde ifade ediliyor. O  bedel 
ya A llah ’ın  rızası yada A llah’ın öfkesidir. A llah’ın 
rızasının mükafatı cennettir. Öfkesinin karşılığı 
da ateştir, cehennemdir. 4/115’de müminlerin yo
lundan başka yola tabi olanların sonunun cehen
nem olduğu ve çok kötü bir yatak olduğuna tüm 
iman edenlerin dikkat etmesi gerekir. Keza 90/4-
20, 91/7-10 âyetlerinde yol, yolcu ve bedel arasın
daki ilişki aynıdır.

Özet
İnsanın dünya hayatı bir imtihandır. Bu imti

han, insanın seçeceği yön ve yola bağlı olarak ya 
ödülle ya da ceza ile sonuçlanacaktır. Bu imtihan 
sürecinde insanın önüne konmuş iki anayol var
dır. Bu yollar, Kur’ân’da, mahiyetine(doğru olup 
olmaması), bedeline, rehberine bağlı olarak isim- 
lendirilmektedir:

Doğru Y ol(90/10,16/9, 6 /153,3/73 ) - Eğri Yol 
(90 /10 ,16 /9 )/ Sapık Y o l(25/34 ,42 ,44). 
Aydınlık Yol (2/257, 5/16, 57/9) - Karanlık 
Yol (2/257, 5/16, 57/9)
Cennete Giden Yol (3 /195 , 9/111) - Cehen
neme Giden Y ol(4/169, 37/22-23)

Nim et Verilenlerin Yolu (1/7) - Sapıkların 
Y o lu (l/7 ) /  Gazaba Uğrayanların yolu (1/7) 
Allah’ın Y o lu (16 /9 , 6 /1 5 3 ,3 /7 3 )  - Tağutun 
Yolu (4/75,76)
Peygamberlerin Y olu(25/27)
Müminlerin Y olu(4/115) - Kafirlerin Yolu 
(4 /42 ,5 /12 ,29/12)
Suçluların Yolu (6 /55)/ Bozguncuların Yo- 
lu (7/142) / Azgınların Y o lu (7/145 ,146)/ 
Bilmeyenlerin Yolu (10/89 ,7 /148)

İman İle Küfür(A llah’ın Yolu ile Tâğût’un 
Yolu) Arasında Bir Yol Mümkün mü?
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İnsan için gösterilen iki yol(yukarıda adı ge
çen yollar) birbirine zıttır. Bu yolların mensupları 
da birbirlerine karşıttırlar. İster istemez aralarında 
mücadele kaçınılmazdır. Bunun için bu ülkede 
bazıları, Batının değerlerini, kültür ve medeniye
tini, gittiği yolu, kendi değerlerinden, kendi kül
tür ve medeniyetinden, kendi yolundan daha üs
tün ve doğm görmektedirler:

“Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görme
din mi? Onlar cibt ve tağuta inanıyorlar ve in
kâr edenlere: «Bunlar iman edenlerden daha 
doğru yoldadır» diyorlar”(4/51)

Bunlar Batıya kayıtsız şartsız teslim olmak iste- 
m işlerd ir/istemektedirler.

Gene bu ülkede bazıları da, bu yolları birbirine 
karıştırarak yeni bir yol (melez, hibrit) aramakta
dır. ‘AB değerlerini üstün insanlık değerleri ola
rak’ görüp o değerleri benimseyerek melez bir me
deniyet oluşturmak, ‘Bir medeniyetler buluşması’, 
‘kaynaşması meydana getirmek’ istemektedirler.

Birinci kesimin kafası nettir. Bize ait ne varsa 
atılacak, yerine Batım nkiler konulacaktır. A ncak 
İkincilerin kafası karışıktır. Bu buluşmada, hangi 
yol ve hangi istikamet referans alınacak belli de
ğildir.

Bu iki kesim şimdilik, Türkiye’nin A B serüve
nine dört elle sarılmışlardır. Oysa aralarında ciddi 
tezatlar, kan uyuşmazlıkları vardır. Bunları şimdi
lik bir tarafa bırakmış gözüküyorlar. A ncak birin
ciler, istediklerini aldığında Batı ile birlikte İkin
cileri tasfiye edeceği göz ardı edilmemelidir. Ç ün
kü bu işin kanuniyeti budur.

Melez bir yol arayışı gerçekte bir sapmadır. 
Bunun için de K ur’ân, böyle bir yol arayışına 
çok şiddetli ve sert bir şekilde karşı çıkmakta; 
böyle bir yaklaşım sergileyenlerin ödeyeceği bede
lin, onur kırıcı bir azap olacağını belirtmektedir:

“Aİlah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, A l
lah ile peygamberleri arasında ayırım yaparak; 
‘Buna inanır, fakat şuna inanmayız’ diyenler boy- 
lece, iman ile küfür arası bir yol tutturmak is
teyenler var ya, işte onlar gerçek anlamı ile ka
firdirler. Biz kafirler için onur kırıcı bir azap 
hazırladık.” (4/150,151)

Sırat-ı Müstakîm

Müstakim, hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulun
mayan, dümdüz ve dosdoğru demektir. ‘Sırat da, 
yön de doğru ise de inişi, yokuşu bulunabileceğin
den düzlük manasını da anlatmak için müstakim 
(dosdoğru)vasfı ile kaydolunmuştur’.4

Doğru Yol nedir hangi yola dosdoğru yol diye
ceğiz? Bunu yol, yolcu, rehber ve bedel arasındaki 
ilişki tayin eder. Yolları en iyi bilen rehberler, yol
cuların özelliklerine bağlı olarak yolun en doğru
sunu, en uygun olanını ve ceza/ zarar-ziyan getir
meyenini seçerek yolculara gösterirler, önerirler. 
Dolayısıyla önerilen yolun doğruluğu, rehberin 
yol ve yolcu ile ilgili, bilgisi ve ödenecek bedel ta
rafından belirlenir.

İnsanı yaratan Allah, onu en iyi tanıyan ola
rak ona bedeli cennet olan bir yolu göstermekte
dir. Bir boyutu ile rehber, bedeli de tayin eden bir 
faktör olmaktadır. Bu açıdan Kur’ân, seçilen reh
bere bağlı olarak da yol tasnifi yapmaktadır.

Buna göre Dosdoğru olan Yol, Allah’ın ve 
Peygamberlerinin üzerinde bulundukları yol
dur:

“ .. .Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol 
üzerindedir. ” (11/56)
“De ki: Hiç tartışmasız doğru olan yol Allah’ın 
dosdoğru yoludur.” (3/73)
“çünkü sen(Peygamber) dosdoğru olan bir yol 
üzerindesin.”(43/43, Bak 36/3,4)

Buna göre Dosdoğru Yol, müminlerin yolu
dur (sebîl):

“Kim de kendisine ‘dosdoğru yol’ apaçık belli 
olduktan sonra, peygambere muhalefet ederse ve 
mü’minlerin yolundan(Sebil) başka bir yola 
uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenne
me sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..”(4/115)

Buna göre Dosdoğru Yol, kendilerine nimet 
verilenlerin yoludur:

“Bizi Dosdoğru Yola(Sırat-ı Müstakîm) ilet, 
kendilerine nimet verdiklerinin yoluna(sırât), 
gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.” 
(1/5-7)
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Yol seçim inin n e kadar önemli olduğu, günde 
5 kez kılınan namazın her bir rekatında okunan 
Fatiha’da yer almasından bellidir. En büyük reh- 
ber Alem lerin Rabbi olan A llah ’tan Dosdoğru 
Yola iletilmek için yardım istenmektedir. Bu yol 
‘n im et v erd ik le r in in  yoludu r\ Burada nimetten 
kast edilen herhangi bir nimet değil; Dosdoğru 
Yola iletilme nimetidir. ‘Bizi nimet verdiklerinin yo
luna ilet, gazaba uğrayanların, sapmışların yoluna 
değil’ denirken kast edilen, yol gösterme nim eti
dir. Balık tutmayı öğretmekle balık alıp verme 
arasındaki ilişki neyse; nimet vermekle o nimeti 
elde etme yolunu gösterme arasındaki ilişki de 
odur. Buradaki asıl nimet gazaba uğramamak ve 
sapmamak nimetidir.

Bu nedenle ‘biz batı medeniyetini seçtik’, ‘biz 
çağdaşlığı seçtik’, ‘batıda ne varsa bizde de o ola
cak’, ‘biz medeniyetleri buluşturuyoruz’ gibi ifade
leri daha derinlemesine düşünerek söylemek ve 
değerlendirmek gerekir. Çünkü Batı medeniyeti, 
‘Q azaba  u ğ ram ış la r ın  ve sap m ış la r ın y seçtiği yo
lun bir ürünüdür. O yolda Allah’a ve insan fıt
ratına açılmış bir savaş vardır. İnsanlığın buna
lımının ana kaynağı bu savaştır. Bu gerçek unu
tulmamalıdır.

‘Nimet verilenlerin yoluna ilet, gazaba uğrayan
ların, sapmışların yoluna’ değil denirken tarihe, 
geçmişe bir atıf yapılmaktadır. A llah ’ın dosdoğru 
yolundan sapanların sonlarına dikkat çekilm ekte
dir. Müminler günde 5 kez namazda ve her reka
tında Fatihayı okumakla; böyle bir durumu unut
madıklarını, böyle bir bilinç içerisinde oldukları
nı, A llah’ın dosdoğru yolunda olmak ve sapma
mak için A llah ’tan  yardım istediklerini sürekli 
olarak kendi kendilerine hatırlatmış oluyorlar. İş
te Kur’ân-ı Kerîm’in  değişik âyetlerinde müminle
rin özellikleri anlatılırken, 'Onlar namazı dosdoğru 
kılarlar’ denmesindeki asıl maksat bu şuur, bu an
layıştır. Yoksa namazın şeklen dosdoğru tfa edil
mesi değildir.

A llah’ın Dosdoğru Yolun ana karakteristikle
ri Kur’ân’ın değişik ayetlerinde ifade edilmekte
dir. Bunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• A llah’ı Rab kabul ederek yalnız O ’na ibadet 
etmek, yalnız O ’na kulluk etmek(3/51 19/36 
36/60,61,43/64),

• A llah’a hiç bir şeyi ortak koşmamak(6/151- 
152),

• A llah ’a uymak(43/60,61),
• Sözün en güzeline, Kur’ân’a uymak(22/24),
• Kıyam etten yana kuşkuya kapılma- 

m ak(43/60,61),
• A llah’ın ahdine vefa göstermek,
• İman edenlerden olmak,
• Birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden olmak,
• Birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmak,
• Anne-babaya iyilik etmek,
• Yoksulluk-endişesiyle çocukları öldürmemek,
• Çirkin-kötülüklerin açığına da, gizli olanına 

da yaklaşmamak,
• Hakka dayalı olma dışında, A llah ’ın (öldürül

mesini) haram kıldığı kimseyi öldürmemek,
® Yetimin malına, en güzel şekilde yaklaşmak,
• Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapmak,
• Adil olmak ve adaleti halcim kılmak,
® Köleliğe karşı çıkmak,
• A çlık günlerinde yetimleri, yoksulları ve yolda 

kalmışları doyurmak,
(6/151-153 90/10-17)

Yol Başlarında Saptırıcı Rehberler

Sıratı Müstakimi anlatan âyetlere dikkat edilirse, 
yolu ve yönü doğru seçebilmek doğrudan doğruya 
A llah’a imanla alakalıdır. İşin özü nasıl bir A l
lah’a iman edildiğidir. (G eçen sayıda bu konu çok 
ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelenmiştir.) Ka
inatın ağırlık merkezinde A llah inancı bulunmak
tadır. Ağırlık merkezinden bunu kaldırdığınız za
man evreni kum fırtınasına boğar ve çölleştirirsi
niz. Yehmalar her tarafı kaplar. İnsanlığın karşı 
karşıya kalacağı tehlikeler, çölde kaybolmuş bir 
kervanın karşılaşacağı tehlikelerden çok daha va
himdir. Böyle bir dünyanın her tarafında mayın
lar, tuzaklar vardır, kaos vardır bunalım vardır kan 
ve gözyaşı vardır. Böyle bir sonuca saptırıcı, alda
tıcı rehberler sebep olmaktadır. Hz. Peygam
ber^.) kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap
ta bunu görebilmekteyiz:

“Bir Adam; “Sırat-ı Müstakim (Doğru Yol) ne
dir?” diye sordu.
Hz. Peygamber:
“Hz. Muhammed, bizi sırat-ı müstakimin bir ba
şında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaş
maktır.
Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yol
lar da var.

38 Ümran-Ekim  •2005



SIRAT'I MÜSTAKİM’E ÇAĞRI / CANOĞLU

Bunlardan her birinin başında bir kısım insan
lar durmuş oradan geçenleri kendilerine çağırı
yorlar.
Kim bu dış yollardan birine saparsa, yol onu 
ateşe götürecektir. Kim de Sırat-ı Müstakime 
giderse, o da cennete ulaşacaktır.”7

Keza Şuayb peygamber, Medyen halkını, in
sanları tehdit edici, aldatıcı rehberlikten kaçın
maları bu amaçla yol başlarını tutmamaları husu
sunda uyarmıştır:

“O ’na iman edenleri tehdit ederek, Allah’ın yo
lundan alıkoymak ve onda çarpıklık arayarak 
(böyle) her yolun (başını) kesip-oturmaym...
Bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradık
larına bir bakın.”(7/86)

Bunlar ateşe ve helâka götüren rehberlerdir. 
Bunların ortak adı şeytandır. Bunlar önceki bö
lümde ifade edilmiştir. Bütün bu şeytanlar, bir
biri ile organize bir vaziyette, birbirlerinin velisi 
olarak(8/73) insanları saptırabilmek için çalış
maktadırlar. Bunların çalışma metotlarını, politi
kalarını, stratejilerini ana hatları ile Kur’ân ifşa 
etmektedir. Bunun için İblis ve Şeytan’la ilgili 
âyetlerin ve hadîslerin incelenmesi yeterli olacak

tır. Bu çalışmada İblis ve İblis’in yolundan giden
lerin düşünce ve hareket metodu ve politikalarını 
ayrıntılı incelemek amaç olmadığından konuya 
ilişkin belli kesitler vermekle yetineceğiz.

iblis ve onun yolundan giden şeytanların te
mel çalışma tarzı, yalana, aldatmaya, ihtiras ve 
doymazlıkları tahrike, vesvese vermeye dayalı
dır. Tüm  kötülükleri süsleyip cazip/çekici hale 
getirmek asildir:

“Kendi yapmakta olduklarını şeytan onlara süs- 
leyip-çekici kıldı, böylece onları yoldan alıkoy
du. Oysa onlar görebilen kimselerdi.”(29/38, 
27/24)

Yolla ilgili âyetler incelendiğinde; şeytanların, 
A llah’a eş koşarak(39/8, 14/30), A llah hakkında 
tartışarak(22/9), Allah’ın ayetlçrini yalanlaya- 
rak(7/145,146) Sıratı Müstakimi eğri göstermeye 
yeltenerek(3/99 7/45 11/19 14/3), insanları tehdit 
ederek, yolları keserek(7/86), mallarını harcaya- 
ralc(8/36), gösteriş yaparak(8/47), insanlarla alay 
ederek(31/6), yeminlerini fesada araç ve kalkan 
yaparak( 16/94 58/16 63/2), hevâ ve hevese uya
rak ve uymayı tahrik ederek(38/26), insanları A l
lah’ın dosdoğru yolundan alıkoymaya çalışmakta 
oldukları görülmektedir.
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Sonuç: Çölleşen B ir  Dünyada İnsanları Sıratı 
Müstakime U laştıracak Bir Rehber Olmak

19.asırdan itibaren Batıdan esen kum fırtınası, 
şiddetini artırarak devam etmekte, insanlığın ruh, 
fikir, düşünce dünyasını çölleştirmektedir. Her 
yön ve yol aynîleşmekte, insan ne tarafa gideceği
ni bilememektedir. 11 Eylül’le birlikte başlayan 
yalan, aldatma, şaşırtma, saptırma fırtınası çölleş
miş bir dünyada korkunç kara delikler, yehmalar 
meydana getirmektedir. Büyük bir yalan ve psiko- 
lojik savaş makinesi medya üzerinden insan bey
nini dumûra uğratmak ve düşünce mekanizmala
rını çalışamaz hale getirmek istemektedir. Sivil 
toplum örgütleri, siyasi partiler, medya, bilim 
dünyası ve sanat dünyası, nerede ise bir bütün 
olarak, bilerek veya bilmeyerek bu yalan maki
nesinin birer parçası haline gelmişlerdir. Hep 
birlikte insanlığın ruh ve düşünce dünyasını çöl
leştiriyorlar.

İnsanlık aydınlığa, zehirlenmemeye, parçalan- 
mamaya ve ateşte yanmamaya ulaşan bir çıkış yo
lunu büyük bir özlemle ve gayretle aramaktadır 
bugün. A B D  ve İsrail’den bu kadar nefret edilme
sinin, A B D  ve İsrail’i dünya barışı için tehlikeli 
görmelerinin nedeni böyle bir arayıştır. İşte bu 
arayışta, insanlığı Dosdoğru Yola iletecek Dos
doğru Yolu bilen hâdîlere(öncülere, rehberlere) 
ihtiyaç vardır.

21.asrın kum fırtınalarında insanlara Dosdoğ
ru Yolu göstermek ve bu uğurda yapılması gereke
ni yapmak, müminlerin en temel görevlerinden 
biridir. Bunu yapanlar kalacak, yapmayanlar tasfi
ye olacaklardır:

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri 
döner(irtidat eder) se, Allah (yerine), kendisi
nin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, 
mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise 
‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cihad eden ve 
kınayıcının kınamasından korkmayan bir top
luluk getirir...”(5/54)

A llah’ı, peygamberi, Kur’ân’ı rehber edinenler, 
nimet verilenlerin yoluna tabi olanlar ve bunun 
gereğini yapanlar, ancak insanlara Dosdoğru Yolu, 
kurtuluş yollarını gösterebilir, insanları ateşten 
kurtarabilir, karanlıktan aydınlığa çıkarabilir:

“Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş

yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle ka
ranlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yo
la yöneltip-iletir.” (5/16)

Bunun için öncüler, (G eçen  sayıda ele aldığı
mız anlamda) A llah’a sımsıkı tutunmalıdır:

“Kim Allah’a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, 
dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.” (3/101).

Bunun için öncüler, Kur’ân’a sımsıkı sarılma
lıdırlar:

“Şu halde sen, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; 
çünkü sen dosdoğru olan bir yol üzerindesin.” 
(43/43)

Bunun için öncüler, A llah ’ın emrettiği gibi 
dosdoğru bir istikamet tutturup, hevâlara uyma
dan adaleti ikame etme mücadelesi vermelidir:

“Sen bütün insanlığa çağrıda bulun ve Allah 
tarafından emrolunduğun gibi dosdoğru ol; on
ların hevalarma uyma ve de ki: ’Ben, Allah’ın 
bütün vahyettiklerine inanırım: sizin değişik gö
rüşleriniz arasında adaleti gözetmekle emrolun- 
dum. Allah benimde Rabbim, sizinde Rabbiniz- 
dir.”(42/15)

Bunun için öncüler, sürekli duâ halinde ol
malı ve yaptıkları duâların şuuruna varmalıdırlar:

“Rabbimiz, tevbe edenlere ve senin yoluna tabi 
olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabın
dan koru.”(40/7)
“Bizi dosdoğru yola(sırat-i müstakim) ilet, ken
dilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğ
rayanların ve sapıklarmkine değil.” (1/5-7) ■

Notlar:
1- Vatandaş C., Dosdoğru Yolun Rehberi ve Yolcuları, 

Ümran Dergisi, İstanbul, Sayı: 32, 1996, S: 17-24
2- Ünal A., Kur’ânda Temel Kavramlar, Beyan Yayınları, 

İstanbul, 1990 S: 134-139
3- Elmalılı M.H.Y., H ak Dini Kur’ân Dili, Azim Dağıtım,

İstanbul, Cilt: 7, S:198
4- Elmalık M.H.Y., age, Cilt: 1, S: 122
5- Elmalık M.H.Y., age, Cilt: 7, S: 88
6- Elmalık M.H.Y., age, Cilt: 1 S: 399
7- Canan İ., Hâdîs Ansiklopedisi, Kütübi Sitte,
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RAMAZANı 
BİR TEVHİD EYLEMİ VE HAYAT TARZI

AHMET CEMİL ERTUNÇ

B ir kez daha, doğru anlaşıldığı ve gerektiği 
şekilde değerlendirildiği takdirde hâsılası 
son derece yüksek olan bir aya, kutlu ra

mazana eriştik, insana bizzat kendisiyle, diğer in- 
sanlarla, içinde yaşadığı fiziksel dünyayla ve en 
önemlisi de rabbiyle olan ilişkilerini en doğru ve 
en güzel tarzda inşa etme imkân ve ortamını sağ
layan oruç mevsimi bir kez daha bütün güzellikle
riyle geldi. Maddi ve manevi yapısıyla; bireysel ve 
toplumsal yönleriyle; inanç, düşünce ve duygula
rıyla mensuplarını kuşatıp yüceltecek bir arınma 
mevsimine yine eriştik. Umulur ki, işlferinde adil 
ve dolayısıyla hakka uygun olma konusunda bi
linçli bir kişiliğe, güzel ahlâkla donanmış bir ha
yat tarzına, hakikati kavrayan bir akla sahip birey
ler haline gelme kararlılığına vesile olan ve bu ka
ran gerçekleştirmek için çok büyük imkânlar su
nan bu arınma ve diriliş mevsiminden en yüksek 
oranda yararlanırız. Ama elbette ki tüm bunların 
gerçekleşebilmesi, bir temenni olmaktan çıkıp 
hissedilen, yaşanılan gerçeklere dönüşebilmesi 
önemli bir şarta bağlı. Bu şart, genelde ramazanı, 
özelde ise ramazanı herhangi bir ay olmaktan ç ı
karıp yücelten orucu doğru anlamakla ilgilidir. 
H iç kuşkusuz, ramazanı sadece bazı fizyolojik ihti
yaçları ertelemekten ve en kısa sürede bitirme ya
rışma dönüşmüş teravih namazlarından ibadet 
zannedenler onun bereketinden, onun hayra, gü
zele, doğruya sevk edici, ahlâkı mükemmelleştiri
ci, inancı saflaştırıcı etkilerinden uzak kalacaklar 
veya onun bu özelliklerinden gerektiği kadar na- 
siplenemeyeceklerdir. O  halde nedir ramazan ve

ramazanı herhangi bir ay olmaktan çıkarıp yücel
ten oruç? A çıktır ki, böylesi bir somya cevap için 
referansımız bireysel düşünce ve kanaatlerimiz 
olamaz. İlgili somya cevabın referansı, on iki ay
dan birisini arınma ve diriliş mevsimi yapan, oru
cu bir tevhid eylemine, esenliğe, kurtuluşa, yüce
lişe vesile kılan Kur’an ve onun kutlu elçisinin 
açıklamaları olmak zorundadır. Bu nedenle konu 
bağlamında Kur’an ve hadise yöneleceğiz. Şimdi 
konuyla ilgili ayet ve hadislerden hareketle özel 
olarak oruç için, genel olarak da oruç mevsimi 
olan ramazan için söylenebileceklerden en önem
li bazı özellikleri tespit etmeye çalışalım.

Oruç Bir Tevhid Eylemidir

Sözlüklerde ‘bölünm ek’ , ‘parçalanm ak’ anlamlarına 
gelen şirk, Kur’an da, Allah ile kulun arasında ol
ması gereken rab-kul ilişkisinin koparılıp daha 
başka kulluk ilişkileri oluşturmak, sahte rablere 
itaat edip onlara kulluk etmek anlamlarında geç
mektedir. Şirkin Kur’an’daki anlamından hareket 
ederek söylemek gerekirse; olması gereken rab-kul 
ilişkisi parçalanıp yok edilince insan yaratılış ga
yesinden uzaklaşır; mutlak hakikate sırtını döner; 
‘Ben sizin rabbinizim’ ilahi bildirisine ‘evet sen bizim 
rabbimizsin (Araf, 7 :172)  diyen özüne aykırı bir 
konuma düşer. Bu nedenle de şirkin egemen oldu
ğu yerde gözyaşı, felaket, sömürü, haksızlık, kötü
lük, ahlaksızlık... hiç eksik olmaz. Sözlüklerde ‘bir
lik’, ‘birlemek/birleştirmek’ anlamlarına gelen ve 
Kur’an da gereğine göre olunması emredilen tev-
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hid ise, kulun 
rab olarak sa
dece A lla h ’ı 
bilmesi ve 
O ’nun bildir
diklerine göre 
inancını oluş
turup, hayatını 
tanzim etmesi
ni ifade eder.
Bu durum bir 
ayette şu şekil
de ifadelendi- 
rilmiştir: ‘Sen
yüzünü han îf 
olarak dine, A l
lah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. A llah’ın ya
ratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fa 
kat insanların çoğu bilmezler’ (Rûm, 3 0 :3 0 ). Kul, 
inancında ve hayatında tevhidi gerçekleştirdiği 
zaman esenliğe erer. Zira maddi ve manevi unsur
lar, bireysel ve toplumsal ilişkiler, insan ve evren 
arasında lbirlik’ doğar; mükemmel bir uyum ortaya 
çıkar. Zulüm, sömürü, kötülük, ahlâksızlık insan
ların bireysel ve toplumsal hayatlarından; çevre 
sorunları, felaketler insanlarla maddi çevre arasın
daki ilişkilerden uzak, hayatta somut karşılığı ol
mayan içi boş kavramlara dönüşür. Bu tamamıyla 
tevhid hakikatinin egemenliğinin sonucudur. Şu 
ayetler bu durumu dile getirmektedirler: ‘O  (pey
gamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve 
(günahtan) şakım alardı, elbette onların üstüne gök
ten ve yerden nice bereket kapılan açardık, fakat ya
lanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayı
verdik’ (A raf, 7 :9 6 ). ‘Eğer onlar T evrat’ı, Incil’i ve 
Rablerinden onlara indirileni (K ur’an ’ı) doğru dürüst 
uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden, hem de 
ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve yerüstü ser
vetlerinden istifade ederek  refah içinde yaşarlardı). 
Onlardan aşırılığa kaçm ayan  (iktisatlı, mutedil) bir 
zümre vardır; fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür!’ 
(M aide, 5 :66)

Ama ne var ki, insanoğlu çoğu zaman tevhid- 
den kopup şirke meyletmiş; birlik ve uyumu terk 
edip bölünmüşlüğü, parçalanmayı, hakikatten ko
puşu tercih etmiştir. Zira nefsinin fitne ve fesat fı
sıltılarına kulak vermiş, özünün hakkı dile getiren

s e s le n iş le r in i  
d u y m a z lık ta n  
gelmiştir. Bu 
nedenle de liste
lenecek olsa 
saymakla bitiri- 
l e m e y e c e k  
o lu m su zlu k lar 
insanlığın ayrıl
maz parçası; ha
yatının değiş
meyen unsurları 
haline gelmiştir. 
Bu nedenle, in
sanlık tarihi 
g ö z y a ş la r ın ın , 
felaketlerin, sö

mürülerin, haksızlıkların, kötülüklerin, ahlâksız
lıkların eksik olmadığı bir sürecin ismi olarak an
lam kazanmıştır. Fakat kullarına karşı son derece
şefkatli olan yüce Allah, insanları içinde bulun
dukları bu zor durumda çaresiz bırakmamış, insan
ların gerçekleştirdikleri parçalanmayı, bölünmeyi, 
hakikatten kopuşu iptal edip tevhidi egemen kıl
ma muradına uygun olarak hakikati dillendiren 
ve tevhidin gerektirdiği hayat tarzının en güzel 
modelini bizzat kendi şahıslarında ortaya koyan 
elçiler görevlendirmiş veya elçilerinden bazıları 
ile de hidayet rehberi kitaplar göndermiştir. Ay
rıca, bireysel veya toplumsal hayatta şirki yok 
edip, tevhidi inşa etmek; inanç ve yaşantının ha
kikate uygunluğunu tem inat altına almak için de 
bazı ibadetler emretmiştir. Bu ibadetler kulları 
şirk aldanışından, felaketinden uzak tutacak em
niyet unsurları ve aynı zamanda esenlik yolunun 
teminatlarıdır. Namaz ise bunlardan birisi ve hat
ta en önemlidir. Böyle olduğu için son resulün ha
kikati insanlığa bir kez daha sunma sürecinde 
imandan sonra ilk emredilen şey olmuştur. N a
maz özü itibarıyla bir tevhid eylemidir. Zira kul ile 
yegâne rab olan Allah arasındaki olması gereken 
irtibatı kurar, bu irtibatın gereği olarak insanın 
duygu ve düşüncesinden, hayatından her türlü kö
tülüğü silip süpürerek ‘tertemiz bir hayat’ (Hûd, 
11:114) inşa eder. Zekât da öyle; o da bir tevhid 
eylemidir. Zekât, şirkin neden olduğu toplumsal 
sosyo-ekonomik zulümleri yok edip adaleti ger
çekleştirir, Allah için malını harcayanlardan olan
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failini bu tutum ve tavrıyla sadece A llah’a kulluk 
etme bilincine eriştirir veya böylesi bir kulluğun 
teminatı olur. Zekâtı kapsayan, ancak zekâta göre 
daha geniş bir manada olan infalc da bir başka tev- 
hid eylemidir. Şu ayetler bunu açıklayan ilaht bil
dirilerden bazılarıdır: *Ey iman edenler! Kendisinde 
artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün 
gelmeden ön ce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda 
harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir’ 
(Bakara, 2 :254). ‘Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolun
da) harcamadıkça ‘iyi’ ye eremezsiniz- Her ne harcar
sanız, Allah onu hakkıyla bilir’ (Al-i İmran, 3 :9 2 ). 
‘Mümin erkeklerle mümin l<adınlar da birbirlerinin 
velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar- 
lar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve 
Resûlüne itaat ederler. îşte onlara Allah rahmet ede
cektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir’ (Tev- 
be, 9 :7 1 ). ‘îman edip de hicret edenler ve Allah yo
lunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakı
mından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa 
erenler de işte onlardır.’ (T evbe, 9 :2 0 ). Ve bu yazı
mızın esas konusu olan oruca gelince, oruç da kul
ları şirk aldanışından, felaketinden uzak tutacak 
emniyet unsuru ve aynı zamanda esenlik yolunun 
teminatıdır ve elbette ki o da diğerleri gibi bir di
ğer tevhid eylemidir. Oruç bir tevhid eylemidir; 
insan ile Allah arasında kul-rab irtibatını kurup, 
insanı sadece A llah’a kul yaparak başka her şeye 
karşı ‘özgür’ kıldığı için. Oruç bir tevhid eylemi
dir; hakikati parçalamanın, hakikatten uzak dur
manın ürünü olan her türlü kötülükten, ahlâksız
lıktan uzak bir esenlik yolu inşa ettiği için. Ve 
oruç insanlığın geleneksel tevhid eylemidir; faili
ni, ilk insandan itibaren inançta ve hayatta ege
men olması gereken tevhid yoluna mensup kıldı
ğı için. Bu durum ramazan orucunu emreden ayet
te açıkça dile getirilmiştir: ‘Ey iman edenler! Allah, 
sizden öncekilere farz kıldığı gibi, orucu size de farz  
kıldı... ’ (Bakara, 2 :1 8 3 ) . Ayette bildirildiği üzere, 
oruç sadece Hz Muhammed (s)’in ümmetine ait 
özel bir ibadet değil, insanlığın ilk ve asli dini 
olan İslam’ın sürekliliğinin en önemli delillerin
den birisi olan önemli bir ibadettir. Buna göre, bir 
mümin oruç tutmakla ilk insandan itibaren kesin
tisiz devam eden tevhidî geleneğin devamını ger
çekleştirmiş olmaktadır. Bunu yaparken de safını 
belirlemiş olmakta, inancını ve hayatının referan
sını dile getirmektedir.

Ramazan Bir H ayat Tarzıdır

Ramazan, hayattan kopuk bazı davranışları kapsa
yan bir ayın değil, dosdoğru bir hayat tazının mo
deli ve referansı olan kutlu bir ayın ismidir. Dola
yısıyla, ramazandan nasiplenebilmek için, önce
likle orucu belirli bir zamana ait, hayat tarzıyla 
olan bağlarını koparmış bir dizi tutum ve davranı
şın ismi olmaktan çıkarıp; tüm hayatla, hayat tar
zına şekil veren ve hakikate dayanan inançla olan 
irtibatını kurmak, kurulu irtibatı en sağlam hale 
getirmek gerekmektedir. Ve altını çizerek belirt
mek gerekir ki bu, sadece oruç için değil, diğer 
tüm ibadetler için de geçerli olan bir durumdur. 
Namaz yine bu konuda hatırlanacak en önemli 
ibadettir. Hakikate imandan sonra emredilen ilk 
ibadet olma vasfına sahip namaz, sadece olması 
gereken biçimiyle değil, aynı zamanda ve hatta 
daha çok olması gereken muhtevasıyla ikame 
edilmiyorsa, ismi namaz olan bazı hareketler dizi
sinden çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Bu 
nedenledir ki ‘Kitab’dan sana vahyolunanı oku ve 
namazı da kıl. Çünkü namaz, kötü ve iğrenç şeyler
den alıkoyar’ (Ankebut, 2 9 :4 5 ) ilahi emrinden ve 
açıklamasından uzaklaştırılıp sadece bazı hareket
ler dizisine dönüştürülen bir namazın failleri için 
bizzat yüce A llah ‘Şu namaz kılanların vay haline! 
Ki onlar namazları konusunda gafildirler’ (M â’un, 
107:4-5) uyarısında bulunmuştur. Konuyla ilgili 
bir başka ayetteki hatırlatma ise son derece dikkat 
çekici ve bir o kadar da önemlidir: ‘(Cehennem gö
revlileri) suçlulara sorarlar; ‘Sizi şu yakıcı ateşe ne sü
rüklediV (Onlar da) derler ki; ‘Biz namaz kılanlardan 
değild ik....’ (Müddesir, 74 :41 -43 ). Vahyin tebliğ 
ve beyanı ile görevli olan Resulüllah ise ‘gereği gi
bi namaz kılmayanların’ umduklarına erişmeyecek
lerini ve hatta daha da önemlisi, Allah ile araları
nın açılacağına dikkat çekmiştir: ‘Kim nam az kılar 
da, namazı nedeniyle gizli veya açık kötülüklerden 
uzak durmazsa, o namazı ile A llah’tan uzaklaşm ak
tan başka bir şey yapmış olm az’1. Esasen, namaz için 
söz konusu olan bu durum aynı zamanda ramazanı 
da ilgilendirmektedir. Zira ramazan sadece A l
lah’a yönelik kulluk bilinç ve sorumluluğunu ifa
de eden takvanın inşa edilmesine katkı sağlaya
cak vakit namazlarıyla ve kendine ait nafile tera
vih namazlarıyla aynı zamanda namazı da kapsa
yan bir ibadet dönemidir. Bu itibarla ramazan, na-
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mazm kuşatıcı, dönüştürücü, arındırıcı özellikleri
ni bünyesinde taşıyan bir ibadettir. Namaz için 
söz- konusu olan bilinç ve düşünceyi, inanç ve ha
yat tarzını kuşatıcı olma özelliği, bir diğer ibadet 
olan kurban için de geçerlidir. Her müminin gün 
boyunca birçok kez Fatiha sûresi aracılığıyla hem 
A llah ’a ve hem de bizzat kendi nefsinin yanı sıra, 
diğer insanlara karşı ilan ettiği ‘yalnız sana ibadet 
eder ve yalnız senden yardım dilerim’ (Fatiha, 1 : 5 )  
sözlerinde anlam kazanan bilinç ve kararlılığın 
önemli göstergelerinden birisi olan kurban ibade
tini ‘et bayramı’na dönüştürenlerin kazançları da
ha çok yedikleri etlerdir. Bir ilahı uyarı, bu yargı
nın dayanağıdır: ‘O nlann ne etleri ne de kanları A l
lah’a  ulaşır; faka t O ’na sadece sizin takvanız ula
ş ır .. . ’ (H acc, 2 2 :3 7 ).  Hac ibadeti de namazın, 
kurbanın kuşatıcı, arındırıcı özelliklerinden uzak 
değil. Böyle olduğu içindir ki, hac ibadeti olması 
gereken muhtevasıyla gerçekleştirilmiyorsa, bir 
ibadetten çok bir turistik geziye dönüşmekte; gü
nahları silip süpüren bu kutlu ibadet sadece ismen 
var olmaktadır. Bu halin faillerinin tek kârı ise 
M ekke’nin dağını, taşını görmekten öteye geçme
mektedir. Bu nedenledir ki, A llah tüm zamanla
rın müminleri için haccm  sadece bir ziyaret yolcu
luğu olmadığını, haccm  her türlü günahtan, şirk 
unsurundan arınma ibadeti olduğunu bildirmiştir. 
‘H ac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet 
ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yak
laşmak, günah sayılan davranışlara yönelm ek, kavga 
etm ek yoktur. N e hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey 
müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en 
hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirleri
me muhalefetten) sakının’ (Bakara, 2 :97) . Bu bağ
lamda olmak üzere A lla h ’ın âlemlere rahmet kut
lu elçisi de ‘Kim  hac yapar ve bu esnada şehvanî is
teklerine uymaktan korunur, çirkin söz ve davranış
lardan uzak durursa, annesinden doğduğu gündeki gi
bi günahlarından kurtulur’2 diyerek haccm  yaşan
tıyla ilgisine dikkat çekmiş; arındırıcı ve diriltici 
özelliğini dile getirmiştir. ‘M ebrûr haccın karşılığı 
ancak cennettir’ 3 sözleri ise haccm  anlam, önem 
ve işlevine ilişkin bilgilendirme ve hatırlatmalar
dan bir diğeridir. Bu açıklamadaki ‘mebrûr hac’ 
kendisine hiçbir günah karışmayan, şartlarına 
dikkat ederek eksiksiz olarak ifa edilen hac anla
mına gelmektedir. Bunun uygulamadaki önemli 
bir örneği ise Resulüllah ile birlikte hac eden yüz

bini aşkın müminin durumudur. Risaletin son se
nesi hac eden Resulüllah ve etrafındaki yüz bini 
aşkın mümin topluluğu Mekke dağlarında ve ova
larında yankılanan sesleriyle, bu ibadetlerinin 
amacını dile getirmenin yanı sıra, bir sorumluluk 
bilincinin de gereği olan kararlarını şu sözleriyle 
dile getirmişlerdi: ‘İcabet (itaat, emre uymak) sana 
Ya Rabbi, icabet sana! Senin ortağın yok ve icabet 
yalnız sana! H am d senin, nimet senin, mülk senin! 
(Bunların hiç birinde) senin ortağın (ve benzerin) 
y o k .’4 Ve bu sözler, sadece A llah ’ın emrettiği gibi 
olunacağı kararlılığının, ‘yalnız sana ibadet eder ve 
yalnız senden yardım dilerim’ (Fatiha, 1:5) bilinci
nin ilanından başka bir anlama gelmiyordu. Keli- 
me-i tevhidi, zekâtı, infakı, cihadı... dikkate ala
rak, ibadetlerin hayat tarzıyla doğrudan ilgili ol
duğunu gösteren açıklamaları daha da uzatmak 
mümkün. A ncak bu birkaç tanesi bile bir ibadetin 
kapsam ve derinliğini, kuşatıcılığını, değiştirip 
dönüştürücü olma özelliğini, hayat tarzıyla olan il
gisini göstermeye yetmektedir.

Sözü, konumuz olan ramazana, ramazanın ge
rektirdiği en önemli davranışlardan birisi olan 
oruca getirecek olursak; doğru anlaşılmadan, 
önem ve işlevi kavranmadan tutulan ramazan 
orucu, büyük oranda ve hatta tamamen, aç kalmış 
olmaktan veya diyet yapmış olmaktan öte bir an
lam ifade etmemektedir. Bu, diğer ibadetlerde ol
duğu gibi, kişisel bir kanaat ve yargı değildir. Bu
nu, hakikatin kutlu elçisi dile getirmiş ve belirli 
şartı yerine getirmeyenlerin sadece 'aç ve susuz ka
lacaklarını'15 ifade etmiştir. Daha da önemlisi, bu 
diriliş ayının sahibi yüce Allah, konuya ilişkin 
emir ve uyarısı ile ramazan orucunun gerçek an
lam ve işlevini şöyle açıklamıştır: ‘Ey iman eden
ler! Allah, sizden öncekilere farz kıldığı gibi, orucu si
ze de farz kıldı ki, (her türlü yanlışlıktan, ahlâksızlık
tan, kötülükten) sakınasınız...’ (Bakara, 2 :183 ). 
Ayette belirtildiği üzere, orucun amacı ‘sakınm ak
tır’ , ‘korunmaktır’. Bu durumda ‘sakınılması/koru- 
nulması gereken şey(ler) nedir?’ sorusunu sormak 
gerekebilir. V e bu sorunun cevabını, hiç zorlan
madan ve yorucu arayışlara girmeden, ‘her türlü 
inanç yanlışlığından, kötü hal ve hareketlerden, ah
laksızlıktan, zulümden sakınmaktır/korunmaktır’ bi
çiminde vermek mümkündür. Risâlet sürecinin 
daha ilk aşamasından vahyolunan Miiddessir sû
resinde ‘sakınılması/korunulması gereken şeyden
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bahsedilmiş olması ise İslam’ın amacını ortaya 
koyması açısından son derece önem li ve anlamlı
dır. Söz konusu ayetler şöyledir: ‘Elbiseni temiz tut. 
Pis şeylerden uzak dur (Müddesir, 7 4 :4 ,5 ) . ‘Elbiseyi 
temiz tutmak’, Araplar arasında sıklıkla kullanılan 
ve Türkçe’deki ‘Alnı açık olm ak’la, ‘Yüzü ak ol- 
m ak’la aynı anlama gelen bir deyimdir. Araplar, 
yalan söyleyen veya sözünde durmayan kimse için 
‘elbisesini kirletti’ derler. Yine aynı şekilde olmak 
üzere, iffetli kimseler için de ‘eteği/elbisesi temiz’ 
derler. İlgili ayetle, her türlü ahlâksızlıktan, fuhuş
tan, yalandan, kötü sözlerden, yüz kızartıcı diğer 
her türlü davranışlardan uzak durulması emredil
miştir. Yalancı, sahtekâr, hilekâr, hain olmaktan 
kaçınılması; kişiliğin bu tür olumsuz sıfatlarla kir- 
letilmemesi gerektiği bildirilmiştir. Takip eden 
ayet ise ‘elbiseyi temiz tutma’ em rinin önemli bir 
gereği açıklamış ve gereğinin yerine getirilmesi is
tenmiştir. Bu ‘Pis şeylerden uzak dur’ ayetidir. Pis 
şeylerden uzak durulması emredilirken, bir önceki 
ayetin konusu olan ve en genel manada ‘ahlâki te
mizlik’ olarak tanımlanabilecek özellikleri de kap
sayan daha genel bir emir verilmiştir. Kabalık, se
fihlik, ahlâksızlık, terbiyesizlik gibi her türlü ahlâ
kî pislikten uzak durmanın yanı sıra, şirkin nesne
si olan putlardan ve taraftarlarının her türlü yan
lış ve iğrenç hâl ve hareketlerinden de uzak dur
mak emredilmiştir. Bir başka ifadeyle, sonu azap

olan ahlâk, düşünce, inanç, yaşantı pisliklerine 
hiçbir şekilde bulaşılmamalıdır; her durumda te 
miz ve pak olmalıdır. Çünkü ayette geçen ‘rics’ te
riminin sözlük anlamı ‘pis şey’ olmasına karşılık, 
kavramsal çerçevesinde maddî-manevî her türlü 
pislik, put, şirk, küfür yer almaktadır. Ayrıca daha 
sonra vahyolunan ayetlerin birisinde (H acc, 
22:30) ‘put’ ile ‘pis oluş’ birlikte ifade edilerek iki
si arasındaki ilişkiye özellikle dikkat çekilmiş, bir 
diğer ayette de (Tevbe, 9 :95) müşriklerin ‘pis’ o l
duğu ifade edilmiştir. Ayrıca akılsız ve imansızlı
ğın, sahibini ‘pis’ yapan şeyler olduğu açıklanmış
tır (Yunus, 10:100). Allah, böyle kimselerin kalp
leri zamanla tamamen kirlendiği ve hakikati anla
yamaz hale gelecekleri için pislik üstüne pisliğe gi
receklerini bildirmiştir (Tevbe, 9:125). Diğer bazı 
ayetlerde ise ‘pis’ kimselerden uzak durulması em
redilmiştir: ‘Ey Peygamber! A llah’tan kork ve kafir
lere, münafıklara uyma’ (Ahzâp, 3 3 :1 ); ‘Musa, l<ar- 
deşi Harun’a  dedi ki: ‘Benden sonra kavmim içinde 
benim yerime geç. Onlan ıslah et ve sakın fesatçıların 
yoluna uyma” (A ’raf, 7 :1 4 2 ). V e zamanla vahyo
lunan ayetlerle daha iyi anlaşılmıştır ki, Allah, in
sanları her türlü ‘pislikten’ temizleyip, ‘tertemiz’ 
(mutahhar) kılmak için Resulünü göndermiştir, 
Kur’an’ı indirmiştir, İslâm’ı bildirmiştir. Şu birkaç 
ayet bunun önemli delillerindendir: ‘O kimse ki, 
A llah yolunda malını harcayarak, tem izlenir’
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(Ley i,9 2 :1 8 ). ‘Sen ancak görmeden Rablerinden 
korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim te
mizlenirse o, kendi m enfaatine temizlenmiş olur. D ö
nüş A llah’adır’ (Fatır, 3 5 :1 8 ). ‘Doğrusu feraha er
miştir temizlenen; Rabbinin adını anıp O ’na. kulluk 
eden (A ’la, 8 7 :1 4 ,1 5 ) . ‘Ümmîlere içlerinden, ken
dilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara 
Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen 
O ’dur. Kuşkusuz on lar önceden apaçık bir sapıklık 
içindeydiler’ (C um a, 6 2 :2 ). ‘Kötü kadınlar kötü er
keklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadın
lar temiz erkeklere, tem iz erkekler de temiz kadınlara 
yaraşır. Bu sonuncular, (iftiracıların) söylediklerin
den çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel 
bir rızık vardır’ (N ûr, 2 4 :2 6 ). ‘Rablerine karşı gel
mekten sakınanlar ise, bölükler halinde cennete sevk 
edilir, oraya varıp d a  kapılan açıldığında bekçileri on
lara: ‘Selâm size! Tertem iz geldiniz■ Artık ebedî kal
m ak üzere girin bu raya’ derler’ (Zümer, 39 :7 3 ). 
Oruçla ilgili ayette de, orucun en önemli özelliği 
olarak, failini ‘sakındıracağı/koruyacağı’ bildirilmiş- 
tir. Resulüllah’m açıklam a ve tavsiyeleri ise bu 
anlam alanının netleşm esine katkı sağlamıştır. 
Buna göre, kişinin yanlış, kötü davranışlardan, 
düşüncelerden uzak durması oruç ibadetinin ge
rektirdiği, ibadeti ikame eden özelliklerdendir. 
Resulüllah’m şu tür emir ve tavsiyeleri bu anlam 
alanım oluşturması açıdan oldukça önemlidir: 
‘Oruç kötülüklere liarşı bir kall<andır. Oruç tuttuğu
nuz gün kötü bir söz. söylem ekten sakının. Kötü bir iş
ten sakının ve şam ata yapmayın. Şayet birisi söver ve
ya kavga etm ek isterse, ona ‘Ben oruçluyum’ deyin.’6 
‘Oruç, oruçluya yakışm ayan şeylerle zedelenmedikçe 
tutan için bir kalkan dır.’7 Resulüllah orucun bir 
‘kalkan ’ olduğundan bahsedince bazı kimseler ‘onu 
ne yaralar’ diye sordular. Resulüllah’m cevabı ‘Ya
kın ve gıybet’8 olmuştur. Ayrıca şu sözleri de oru
cun mahiyetini açıklam aya yöneliktir: ‘Kim, yalan 
sözü ve onunla am el etmeyi terk etmezse, A llah’ın 
onun yemesini ve içmesini kesmesine ihtiyacı yok
tur.’9 Oruç bu muhtevasıyla uygulamaya aktarı
lınca nelere sebep olacağı da hem orucun işlevini 
ifade etmek ve hem  de Müslümanları oruç ibade
ti üzerinden ‘güzel ahlâklı’ olmaya teşvik etmek 
için Resulüllah tarafından şöyle açıklanmıştır: 
‘Kim inanarak ve sevabını A llah’tan um arak Ram a
zan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affolunur’10.

Anlaşılan o ki, ‘A lem lere rahmet olarak gönderi

len’ (Enbiya, 21 :107 )  ve görevinin temel gerekle

rinden birisi ‘güzel ahlâkı tam am lam ak’11 olan R e

sulüllah ile Müslümanlara oruç emredilirken, İlâ

hî iradenin murat ettiği gaye: Müslümanların 

arınmaları; ahlaken, ruhen tertemiz hale gelmele

ri; nefislerinin yanlış eğilimlerini, gidişatlarının 
muhtemel aksaldık veya yanlışlıklarını her yıl bir 

ay süre içerisinde gözden geçirerek, hâl ve hare

ketlerini, istek ve arzularını olması gereken rotası

na yerleştirmeleri veya eğer bu özellikleri olması 

gereken rotada ise bunu sabitleyip, sağlamlaştır

malarıdır. Emredilen ramazan orucu ile ahlâkî, ru

hanî bir yolculuğa çıkılması istenmektedir. Bunun 

böyle olduğunu hem Resulüllah’m ifade ve açıkla

malarından ve hem de Kur’an’m  oruç tutanlarla 
ilgili tanım lam alarından kolaylıkla anlamak 

mümkündür. Kur’an’da oruç tutan erkeklerden 

bahsedilirken ‘sâihûn’12, kadınlardan bahsedilir

ken ‘sâihât’13 sıfatının kullanılmış olması da oru
cun hedefiyle ilgilidir. ‘Seyahat eden ’ anlamına ge

len bu kelimeler, söz konusu manevî, ahlâkî yol

culuğun; arınma sürecinin bir gereği olarak anlam 

kazanmaktadır. ■

Notlar:
1 Suyutî, el-Câmiu’s Sağır, 11/187; Şevlcanî, Fethu’l Kadir,

VI/221; İmam Şafii, er-Risafe’inde namazı şöyle tanımlar: 

'Namaz söz, amel ve yasaklanan şeylerden uzak durmaktan 

ibarettir’

2 Buhârî, Muhsar 9,10; Nesaî, Hac 4; İbn Mâce, Menâsik 3;

Dârimî, Menâsik 7; Ahmed, Müsned 11/229, 410, 484, 

494.
3 Nesaî, Hac 3, Zekat 49, İmân 1; Dârimî, Menâsik 1, Salât

135; Tirmizî, Hac 6; Ahmed, M üsned 1/387,111/114, 412, 

IV/342

4 Müslim, Hacc 3; İbn Mâce, Menâsik 15; Ebû Dâvud, Mena-

sik 26.

5 Buharı, Savm 32;Ebu DAvud, Savm 28

6 Buharî, Savm 2; Müslim, Siyam 163.

7 Nesaî, Siyâm 43.

8 Heysemî, Mecma’ü’z Zevâid, III/171.

9 Buharî, Savm 8.

10 Buharî, Savm 1, İman 27; Müslim, Müsafirîn 174; Nesaî, Si

yam 5, Kryâm’i Leyi 3; Ahmed, M üsned 11/241, 281, 289, 

529,11/486.

11 Muvatta, Husnu’l Hulk 8

12 Tevbe Sûresi, 9:112

13 Tahrim Sûresi, 66:5
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BİR HAYAT TARZI OLARAK 
RAMAZAN

açıkoturum
Yöneten: Abdullah YILDIZ 

Katılanlar: Yaşar DÜZENLİ, Şemseddin ÖZDEMİR

Abdullah Yıldız: Efendim hoş geldiniz. Bu ayın 
sohbet konusu Ramazan. İnşaallah, sizlerle Rama- 
zan ayının hikmetini, bu ayda tutulan orucun, ya- 
pılan ibadetlerin, infakın, itikafın hikmetini, bu 
ayda indirilen Kur’ân’ı yeniden anlama ve yaşama 
gereğini konuşmak istiyoruz... Müsaade ederseniz, 
ben kısa bir girizgah denemesinde bulunayım.

Öncelikle; “küresel değerler” adı altında in
sanlığa yutturulan Batı tipi yaşam tarzının giderek 
yerküreye egemen olduğu, fitne ve fesadın giderek 
yaygınlaştığı bir çağda, Ramazanla tebarüz eden 
İslâmî hayat tarzının insanlığa farklı bir alternatif 
vc pratik bir model sunduğunu düşünüyorum. Kı
saca formüle etmeye çalışırsak; sektiler temele da
yalı modem yaşam/a biçimi, insanlığa adeta iki 
kelimeyle/kavramla özetlenebilecek bir anlayış

dayatılıyor: Haz ve hız. Yani hevâsını merkeze 
alan ve hazlarını en hızlı ve en kestirme yoldan 
tatmin etmeyi hedefleyen bir insan/toplum tipi 
üretiyor bu egemen anlayış. Hevâsını ilah edinen 
bu insan tipi, amacına ulaşmak için hiçbir sınır ve 
engel tanımıyor. Dünya hayatından olabildiğince 
kâm almak ve özellikle de hayvani hazlarını tat
min etmek isteyen bu insan, artık hayasını da yi
tiriyor; Rabbinden, insanlardan veya kendi nef
sinden hayâ etme, pervâ etme ihtiyacı da duymu
yor; adeta hayvanlaşıyor ve hatta ‘hayvandan daha 
aşağı’ bir yaratık haline geliyor. Hatırlarsanız, 
Ü m ran ’m bir önceki sayısında ‘hayâyı kuşanma’ 
gereği üzerinde sohbet ederken, bir televizyon rek
lamındaki çok manidar bir söze dikkat çekilmişti: 
“İçindeki hayvanı ortaya çıkar!” Aslında bu
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cümle, çağdaş uygarlığın üretmeye çalıştığı ve üret
meyi de büyüle oranda başardığı hevâsını merkeze 
alan insan tipini tanımlaması bakımından çok an
lamlı. içindeki hayvanı ortaya çıkartan bir insan 
türü, hayvanı hazlarmı tatmin etmeyi; midesini 
doldurmayı, şehvetini tatmin etmeyi, diğer arzula
rını, hazlarmı yerine getirmeyi temel amaç edini
yor, hem de en hızlı yoldan... Arzulanan her şeye 
daha hızlı, daha çabuk ulaşmak, daha çok tüket
mek, daha fazlasına sahip olmak, daha daha... İşte 
Ramazan, tam da bu iki noktada insanı frenliyor; 
insana “rıefs-i em m âre"sini gemlemeyi öğretiyor: 
Sahurdan iftar vaktine kadar aç kal diyor; böylece 
midene, ağzına, diline, gözüne, kulağına, şehveti
ne, eline, ayağına., hasılı bedenine hükmet. Ve şu 
modern/seküler hayatın hızlı koşusuna bir ‘dur’ de, 
hayatını yavaşlat! Yani haz ve hızını kes!..

Şimdi, fazla uzatmadan, Yaşar Hocamızdan şu
nu istirham edelim: Bu noktada, yani çağa alter
natif bir hayat tarzı olma noktasında, mübarek R a
mazan ayı, insanlığa nasıl bir imkan sunuyor? R a
mazan orucunun amacı ve hikmetleri nelerdir?..

Ramazan ve Talcvâ Elbisesini Bürünmek

Yaşar Düzenli: Ö ncelikle, konumuz ramazan ol
duğunu göre, bununla ilgili âyet-i kerimeyi 
(2/183) hatırlayarak başlamak daha doğru olur sa
nırım: “Ey îm an edenler! Sizden öncekilere -ki şüp
hesiz onlar da m üm in lerdi- farz kılındığı gibi sizlere de 
oruç farz kılındı, ki böylelilde takvâya erişesiniz.” A n 
laşılıyor ki burada ramazanla ilgili söyleyecekleri
mizin odak noktasını “ta k v â ” kavramı oluşturmak 
durumundadır. Y ani müslümanların dünyasını ta
nımlayan, bize ait olanı ve bizi belirleyen ve far- 
kettiren en önem li kavram: takvâ. Kavram bu 
âyette oruçla irtibatlandırılarak konu edinilmiştir; 
ancak namazdan bahsedildiğinde, zekattan bahse
dildiğinde yani İslâm ’dan, vahiyden bahsedildi
ğinde de takvaya vurgu yapılır. Bir bakıma bütün 
bir hayatımız, bizim burada varoluşumuzun rengi, 
şekli, anlamı: takvâya bürünmek. Bir âyette “tak
va e lb is e s i” (7 /26) der; sanki bir elbisedir o, giyi
len, kuşanılan bir elbisedir. Ve o elbiseyle dışar
dan gören birisi, renginden, deseninden dolayı 
“Evet, işte bu müslüman” der, çünkü kuşandığı şey 
takvâ elbisesidir, rengi-deseni takvâdır.

Burada takvâ kavramının açılması gerekiyor. 
Açtığımız zaman, belki neyin endişesini duyduğu

muz, neye hasret çektiğimiz, ne olduğumuz veya 
ne olmamız gerektiği ortaya çıkmış olur. Takvâya 
değişik anlamlar veriliyor, ama ben, rahmetli Mu- 
hammed Esed’in yaptığı bir tanımlama var, o ta
nımlamanın Kur’ân’ın bütünlüğü içerisinde daha 
sağlıklı, daha kuşatıcı olduğunu düşünüyorum. Bu 
tanıma göre takva; kişinin kendisini her an A l
lah’ın huzurunda hissedip, bu hisle ve duyguyla 
kendi kişiliğini geliştirmesi ve oluşturmasıdır. Bu
rada iki temel husus var. Bir tanesi; sürekli dikka
te alman, merkeze alman, kıble edinilen, her an 
gözün gönlün oraya çevrildiği Allah. Ama çevril
mek demek orada yok olmak, tükenmek anlamına 
gelmiyor. Bu çok önemli, bunun altını çizmemiz 
gerekiyor. Bilakis O ’na dayanarak burada bir var
lık ortaya koymak, bir yürüyüşü gerçekleştirmek. 
Ortada yürüyen, seyr-ü sefer içerisinde olarak ken
dini gerçekleştiren, kısaca “ben” olan bir insan 
var, ancak bu insan, bu oluşumu gerçekleştirirken 
yürüyüşünü, bağımsız ve bağlantısız değil, tek ve 
mutlak olan A llâh ’ı her daim dikkate almayı ilke 
edinmiş, hatta varoluş nedeni kılmış olarak sür
dürmektedir.

Oruç çerçevesinde bir bağlantı yapmamız gere
kirse, Tevbe sûresinde ‘es-sâihûn kelimesi ge- 
çeı(9/l 12) ve müfessirlerimizin önemli bir bölü
mü, ‘seyahat edenler’ anlamındaki ‘sâihûn’ kelime
sini ‘es-sâimûn’ yani ‘oruç tutanlar’ olarak yorum
lar ve tefsir ederler. Burada, seyahat edenlerle 
oruç tutanlar arasında çok derin bir ilişki vardır. 
Oruç takva doğrultusundaki hayati yürüyüşün 
kendine mahsus görüntüleri olan ifadesidir.- Sü
rekli bir yürüyüşün ramazan ayındaki farklı bir fer
mandır. Bütün içerisinde daha renkli, daha derin
likli bir yürüyüştür. Oruçta şüphesiz gem vurmak 
vardır. İmsak gem vurmaktır. A ncak bu hayatın, 
yürüyüşün durdurulması anlamında değil, öncelik
le A llâh’a rağmen esiri olduğumuz duygu ve dav
ranışların gemlenmesi, daha sonra da, iradi olarak 
terbiye ve içselleştirme anlamında tabii olan kimi 
duygu ve davranışlarımıza da, Allâh adına ve 
O ’nun adıyla bilinçli bir dur demektir. Ama haya
tı durdurmak değil; yürümek, yol almak, yolun far
kına varmak, istikameti belirlemek, mesafe kat et
mek, coşkuyu yükseltmek, tempoyu artırmak, yo
lun ve menzilin aşkından buradaki kimi aşkları 
unutmak, gözümüzü diktiğimiz ufuklardan hare
ketle, burada sağa sola yalpalamamak...

En geniş anlamıyla takvada A llah ’ı dikkate
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alarak, O ’nu merkeze alarak, O ’nun rızasını talep 
ederek, O ’nun rehberliğine dayanarak, O ’nda ‘fe- 
nâ olarak’ / ‘yok olarak’ değil, O ’na dayanarak bu- 
rada O ’nda var olmak söz konusudur. Çünkü biz 
buraya, bir yürüyüşü gerçekleştirmek üzere gelmiş 
bulunuyoruz. Konuşmanın başında açmış olduğu
nuz ‘içindeki hayvanı ortaya çılcar’ diyen zihin yapı
sı, tavsif etmeye çalıştığımız takvanın ördüğü dün
yanın ötesinde, derin bir istiğna duygusuna kendi
sini kaptırarak A llah ’la irtibatını kesiyor; O ’nu 
dikkate almıyor ve bütünüyle O ’ndan bağımsız 
olarak hareket edebileceğini zannediyor. Kendi 
kendine yeteceğini vehmediyor. Halbuki insanın 
abd/kul olmanın ötesinde yapabileceği gerçekte 
hiçbir şey yoktur. A llah ’la olan irtibatını keserek, 
onların ifadesiyle kutsal olanla, ilahi olanla ilişki
yi keserek sekülerleşmek bağımsızlığı doğurmuyor, 
bilakis insanın içindeki hayvani duygulara esirliği
ni, tü ken ici ku llu ğun u  meydana getiriyor.

Yıldız: Bir hadis nakledilir. Peygamber(s.) bu
yurur ki: “Dinarların kulları yüz üstü sürünsün h e
lak olsun, midelerinin kulları yüz üstü sürünsün 
helak olsun, şatafatlı elbiselerin kulları yüz üstü 
sürünsün helak olsun.” Yani, insanların üç ana za
af noktasına işaret ediyor bu hadis-i şerif; para, mi
de, gösteriş. Dolayısıyla ya paraya kul/köle/esir 
oluyor insan, ya şehvetine, ya midesine, ya da di
ğer insanlara esir oluyor, yani kula kul oluyor. Bu 
bağımsızlık değil, bağımlılık...

Düzenli: Bunu bir âyetle de anlamaya çalışabi
liriz. “İşte şimdi Allâh bir temsil daha getiriyor. İki 
adam  var, bunlardan birincisi, birbirine rakip, birbi- 
riyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise ‘sele- 
m en li racul’ yani, sadece bir kişiye bağlı, onun emrin
de çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? O l
m az Elhamdülillah. (A llah’a  hamd olsun) ki olmaz
lar. Fakat onların çoğunluğu bunu bilmiyorlar.” 
(39/29) Bundan şunu çıkartabiliriz: Biz insan ola
rak, sınırlı bir varlık olarak yaratılmışsak, sınırlı 
olan varlık her halükârda bir başkasına ihtiyaç 
içerisindedir. Bir başka sınırlı varlığın sınırlarıyla 
sınırlıdır. Dolayısıyla, sınırlı olmak bir başkasına 
muhtaç olmak anlamına gelir. Bu çerçevede mut
lak anlamda bir özgürlük söz konusu değildir yani. 
Aslında bunu söylemek bile zaid. Çünkü bu duru
mu biz yaşadığımız hayatımızla da her zaman ve 
her an tadıyoruz.

Ramazan’da takvâ duygusu bizi O ’na, asıl sınır
sız olana, sınırlı varlıklar olarak kendi sınırlılığı

mızı fark ederek, sadece ve bir tek sınırsız olana 
yönelmeyi sağlayan biraz da fiili bir tadır. Üstad 
Elmalılı’nın “Dikkat edin, kalpler A llah’ın zikriyle 
mutmain olur.” âyetinin tefsirinde gerçekten dik
kate değer bir izahı var. Aklımda tutabildiğim ka
darıyla diyor.ki: Maverâsı olan her bir şeyin bir 
maverası vardır. Başı olanın sonu vardır, sonu ola
nın ondan sonrası vardır. Dolayısıyla maverası 
olan hiçbir şey tatmin edici değildir ve olamaz. 
Çünkü hangi şeyse o, ona gittiğiniz zaman ondan 
sonrası vardır. Eğer yüz milyon dolarsa arzulanan 
şey, yüz bir milyon doları vardır, iki yüz milyonu 
vardır. Sadece ehad olan, tek olan, başlangıcı ve 
sonu olmayan A llah’tır. İnsan ancak o’nu dikkate 
alarak mutmain olur. Asıl özgürlük de budur...

Yıldız: Şemseddin Bey, isterseniz Yaşar Beyin 
kaldığı yerden devam edelim. Ramazan’m, oru
cun, ibadetlerin., amacı olan takvâ kavramı çerçe
vesinde sizin kanaatleriniz nelerdir? Nasıl anla
mak lâzım takvâyı ve nedir muttaki olmak?

Şemseddin Özdemir: Sanırım takvâ kavramı
nın biraz daha açılmasında yarar var. Şimdi, bizde 
takvâ deyince zihinlerde çağrışan şey şu: Nafile 
ibadetleri bol bol icra eden, nafile namaz kılan, 
nafile oruç tutan, işte şu tür kıyafetler giyen, de
taylara çok dikkat eden insanlara ‘çok muttaki zat’ 
denir. Bu algılama çok meşhur olmuş ve toplumda 
kabul de görmüş durumda. Ama gerçekten mutta
ki olmak yalnızca bu mu? Ben şöyle düşünüyorum: 
Ramazan veya oruç takvâyı gerçekleştirmek için 
farz kılınmışsa -ki öyledir-, acaba takvâyı kişinin 
hayatında nasıl göreceğiz? Ben diyorum ki, pratik 
hayatında görmeliyiz; yani üzerine farz olan işle
rinde. Üzerine farz olan görevleri tam yerine geti
riyor mu? Tabi, ‘farz olan iş’ sadece namaz, oruç, 
zekattan ibaret değil. Mesleğinde dürüstlük ve gö
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revini eksiksiz yapmak da takvâdır. Mesela; bir öğ
retmenin, bir avukatın, bir işçinin takvası nedir? 
Ali İmran sûresinin 120. âyetinde diyor ki Rabbi- 
miz: “Muttaki olanlara hiçbir şeytani tuzak zarar 
veremez!” Kesin olarak Allah böyle buyuruyor. B i
ze şeytan en çok hangi alanlarda etki eder? Daha 
çok uğraştığımız iş alanlarında. Yöneticiysen şey
tan etki eder; adaletsizlilik yaparsın, kötü yönetir
sin, vs. Yöneticinin  takvası, adaletle ve en iyi bir 
şekilde yönetmektir. Bir muttaki inşaatçı çalarak- 
çırparak inşaat yapmaz; eğer yapıyorsa, görüntüsü 
muttaki gibi ise de o muttaki değildir. Mesela bir 
öğretmenin takvâsı onun öğrencisiyle olan ilgi
lenme biçimine, insani ilişkilerine bağlıdır. Bir 
doktorun takvâsı hastasıyla hemhal olmasına, an
lamıyorsa anlayan birisine göndermesine bağlıdır. 
Ki o A llah’tan korkan bir adamdır. Para almak 
için, şanım lekelenir diye yanlış teşhis koymaz, 
bilmiyorsa bilene gönderir. Yani takvâ, o iş nasıl 
yapılması gerekiyorsa öyle yapmaktır. Takvâyt 
pratik hayata taşımamız gerekiyor. Maalesef çok 
mistik bir anlayış egemen olmuş Islâm toplumla- 
rmda; ‘muttaki adam’, nafileleri çoğaltan adam 
olarak algılanıyor. Nafile ibadetler elbette önem
lidir; fakat aynı adam insanlar arasında gıybet ya
pıyorsa, dedikodu yapıyorsa, yalan söylüyorsa, 
komşularıyla arası iyi değilse istediği kadar nafile
leri çoğaltsın h içbir anlamı yoktur.

İşte Ramazan ve oruç bu anlamdaki takvâyı 
sağlamalı. Yani Ramazan, bizim 11 ayda yaptığı
mız hataları gözden geçirmemizi, takvâ bilincini 
kuşanmamız için bir fırsat. Ku’ran-ı Kerim’deki o 
ifade çok ilginç; ‘takvâ elbisesini’ giyeceksin. Ya
ni, bu anlamıyla takvâ elbisesini kuşandığı zaman, 
bir tüccar aldatamaz, sözünde durur, ahdine bağlı 
kalır, ürettiği mal sağlam olur. M uttaki adamın en 
amansız düşmanları bile der ki; “Bu adam çok doğ
ru bir adamdır. İnançlarına saygı göstermiyorum 
ama bu adam, adam gibi adamdır, güvenilir adam
dır.” der. İşte takvâyı bu şekilde anlamamız lazım; 
böyle bir açılımı insanımıza kazandırmamız lazım. 
Çünkü diğer çağrışım, takvâyı hedefinden saptırı
yor. İşte Ramazan’da böyle bir açılım yaparak bu 
tarzda bir ahlak oluşturabilirsek, şeytan; “Benim 
böyle adamlara yani muhlislere etkim olmaz” di
yor. Yani Kur’ân âyetinde, Rabbimizin şeytana iti
raf ettirdiği bir vaattir bu...

Yıldız: Şöyle diyebilir miyiz? Ramazan’la ve 
oruçla birlikte, üzerimize düşen bütün sorumluluk

ları hatırlıyoruz. Mesela; merhamet duygularımız 
artıyor ve daha çok infak etmeye başlıyoruz, çün
kü midemiz aç ve insanları daha iyi anlamaya baş
lıyoruz. Bu tür güzellikler, İslâm’ı yaşama konu
sunda zaaf gösterenlerde de tebarüz ediyor. Nor
mal zamanlarda namaz kılmayanlar Teravih kıl
maya çalışıyor -belki bu bizim coğrafyamıza özgü 
bir şey ama-, Kur’ân okumaya çalışıyor, mukabele
lere katılıyor. İnsanlara, fakir-fukaraya yardımcı 
olmaya çalışıyor, iftarlar veriyor, vs. Bütün bunlar 
Ramazan’m bize kazandırdığı ittikâ duygusunun 
yani A llah ’a karşı sorumluluklarımızı hatırlama
nın getirdiği artılar değil midir?

Allah’ı, Hayatımızın Merkezine Yerleştirmek

Düzenli: Önce, Şemseddin ağabeye tamamen ka
tıldığımı ifade edeyim; bu söylenenlerin hepsi tak- 
vânm pratik boyutları ve bunları daha da genişlet
mek mümkün. Tüm bunları Ramazan çerçevesin
de düşünerek bu işlerin hepsini gerçekleştirecek 
ana noktaya tekrar dönmek gerekiyor. O da şu: 
A llah ’ı merkeze almak. Sorumluluklarımızı ancak 
böyle fark edebiliriz. V e takvâyı sadece misvakı
mızın uzunluğu veya kısalığından böylece çıkarta
biliriz. Takvâyı, insanın kendisinin farkına vardı
ğı andan itibaren Kitab’m, Peygambere söylediği 
“ölüm gelinceye dek Rabbine kulluk e t” (15/99) 
emri gereği, ölüme kadar sürecek olan bir yürüyüş, 
bir hayat tarzı, bir varoluş olarak anlamalıyız. Böy
le bir var oluşu gerçekleştirebilmek için Allah’ı 
merkeze almak gerekir.

Bu konuyu şöyle de ortaya koyabiliriz; 'Yev- 
m ü’d-din’ kelimesinden hareketle: A llah ’ı merke
ze almak demek; her ânı hesap ânı olarak değer
lendirmek ve yaşamak demektir, yani bunu ahiret- 
te değil burada gerçekleştirmektir. Bence işin özü 
burada. Şöyle bir soru soracak olursak; 610 yılın
da, Ramazan ayında yani Kur’ân ayında Mekke’de 
ne oldu? Şüphesiz tarihin tanık olduğu çok
önemli bir şeyler oldu, bir değişim, bir dönüşüm 
oldu. Mekke bizim içerisinde yaşadığımız şehirler 
gibi bir şehirdi, orada yaşayanlar bilinen toplum- 
lardan bir toplumdu. Ama orası, ramazan ayının 
mübarek gecelerinin birisinde yeryüzünde çınla
yan bir sesle, ilahi açıklama/vahiyle birlikte ger
çekten çok büyük bir değişim/dönüşüm geçirdi, bu 
dönüşümün dışa yansıyan formadan ise daha son
ra M edine’de yankısını buldu. Yesrib, Medine-i
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Münevvere oldu. O  günden bu güne, iniş-çıkışlar 
olsa da, dünyayı hala sarsan bir ses/sedâ olarak de
vam ediyor. Unutmamak lazım gelir ki, bu gün kü
resel anlamda yaşanan olayların temelinde bir ta
raf olarak yine bu ses ve çağrı bulunmaktadır. 
Mekke’de ne oldu sorusuna cevap ararken, Mekke 
öncesini değişik açılardan tahlil ederek, farklı ta
nım ve tavsifler ileri sürmek mümkündür. Ancak 
biz konumuz çerçevesinde ilk gelen ayetleri dikka
te alarak, sorumuza cevap aramaya çalışırsak, ora
da var olan şu ifade bize perspektif kazandıracak 
niteliktedir: “İnsan kendisini müstağni gördüğü za
man m utlaka azgınlaşır.’’(96/6-7 ) Kendini müstağ
ni görmek; ben bana yeterim, başka kimseye ihti
yacım yok, anlayışı. Toplumun hemen her kesi
minde insana dair problemlerin temelinde yatan, 
sorun olan o insanların sınırlarını fark etmemele
ri, dahası sınır düşüncelerine henüz ulaşamamış 
olmalarıdır. Had dediğimiz şey, ‘haddini bilme
mek’ deriz ya odur işte. Bir çok âyette der ki Rab- 
bimiz: Tilke Hudûdullâh “İşte bunlar A llah’ın sınır
larıdır.” Şimdi ben insanım, dolayısıyla sınırlıyım, 
insanlığımdan, yaratılışımdan kaynaklanan sınır
larım var benim. Öyleyse sınırlılığımı fark etmeli
yim, fark ettiğim zaman insan oluyorum zaten. Bu 
arada benim sınırlılığım, beraberinde sınırsız bir 
yerlere yönlendiriyor beni. Adres karışıklığı bura
da yaşanıyor bugün. Çağdaş dünya bu sınırsızlığı 
olabildiğince iiretmek-tüketmek, çılgınca diledi- 
ğince tüketmek, istediği her şeyi yapmak olarak 
görüyor...

Şimdi tekrar “610’da M ekke’de ne oldu?” soru
muza dönersek, soruyu şöyle de yenileyebilir, ceva
bını da buna göre aramaya çalışabiliriz: M ekke’de 
ne vardı, ne oldu1 Hemen her toplumda olduğu gi
bi, Mekke toplumunda da merkez ve çevre vardı. 
Güç ve kuvveti elinde bulunduranlar merkez’i teş
kil ediyor, bu güce boyun eğen, hatta ona tapanlar 
ise çevreyi oluşturuyorlardı. Unutmamak gerekir 
ki, her insan güce ve güçlüye boyun eğer, onu gö
zünde yegâne olarak görür. O  gün için giic Bbû C e
hil ve avanesinde görülmüştü ve Ebû Cehil merke
zî bir yer işgal ediyordu, kıble oydu. Güç; mutlak 
olan, olmazsa olan, yegane olandır. Daha da alta 
inecek olursak; herhangi bir köle merkezine efen
disini koyuyor, çünkü gücü orada görüyor, kuvveti 
orada görüyor, izzeti orada görüyor. Mekke’de bir 
Ramazan günü, mübarek bir ay ve mübarek bir ge
ce -Kadir Gecesi- Kur’ânsız geçen binlerce aydan

daha hayırlı olan o gecede gelmeye başlayan ve fa
kat özü hep aynı olan bir söz, merkezi değiştiriyor. 
Merkezi boşaltıyor ve bir güç tanımı yapıyor. Bu
nun sınırla çok yakın ilişkisi var: “L a  havle ve lâ  
kuvvete illâ  b illa h .” Yegane ve tek bir güç var. 
Her şey onun etrafında. Bu gücün sahibi ise ancak 
ve yalnız A llâh’tır. Burada şunu söylemeliyim ki, 
güç kavramına dair yapacağımız tanım, bizim 
mü’min veya müşrik, muttaki veya fâsık oluşumu
zu belirleyen en önemli bir gösterge olacaktır. G ü
cü nerede görüyoruz ve gücü nasıl tanımlıyoruz? 
Ramazan ve o takvâ duygusu gücü, sadece, “Q üç 
bütünüyle A lla h ’a  a ittir” (2/165) anlayışıyla A l
lah’a ram etmiş ve merkeze Allah’ı yerleştirmiştir. 
Bu bağlamda İhsan hadisini de hatırlayacak olur
sak: “îhsan, A llah’ı görüyormuşçasına ibadet etmen
dir. Sen O ’nu görmüyorsan bile O seni görüyor.” B i
raz önce Şemseddin Ağabey şeytanla bağlantılı 
olarak ihlâs kavramına vurgu yaptı, bu bağlamda 
takvâ ile ihlas bırbiriyle örtüşen, iç içe geçmiş iki 
kavramdır. Birisi içselleştirilmiş bir inanç ve algıyı 
ortaya koyarken, diğeri, yani takva, bu inanca gö
re düzenlenmiş hayatın ta kendisi. Sonuç itibariy
le dikkat, sadece ve yalnız Allah’a. Endişelerin, 
korkuların, ümitlerin yegane kaynağı olarak Allah.

Yıldız: Tevhîd inancının özü de bu değil mi 
zaten; A llah’ı merkeze almak, hayatımızın, bütün 
iş ve ilişkilerimizin merkezine Allah’ı yerleştir
mek!.. Ramazan ayına gelinceye kadar nefsine, pa
raya, şeytana da o merkezden pay ayıran, onların 
esaretinden bir türlü kurtulamayan, dini A llah ’a 
halis kılamayan insanlar, Ramazanla birlikte ade
ta özgürlüğüne kavuşuyor, merkeze A llah’ı almaya 
başlıyor ve hayatı bir anda değişiyor. M ekke’de 
olup biten şey, değişen şey de bu değil mi? Yani 
yeme-içmenizden insanlarla ilişkilerinize, ekono
mik hayatınızdan siyaset hayatımıza, kültür haya
tınıza.. her alanda Allah’ı hayatın merkezine alıp, 
hayatı O ’nun sınırları çerçevesinde yaşamaya baş
lamak, sınırlarımızı fark etmek, acziyetimizi fark 
etmek ve insanlığımızı fark etmek; yani parçalı 
hayatı bir tek noktada birleştirmek, yani tevhîd... 
Bu anlamda Ramazan bir tevhîd eylemi diyebilir 
miyiz? Evet Şemseddin Bey, bu anlamda Ramazan, 
orucu, iftarı, infakı, itikafı, teravihi., ile ne gibi 
imkanlar sunuyor bizlere?

İtikaf Sünnetini Çağımıza Taşımalıyız
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Özdemir: Şimdi, “D ini A llah’a has kılmak/hâlis 
kılmak” dedik; bu, pratik hayatta onun ilkelerini, 
onun emirlerini, yasaklarını hiç eğip bükmeden 
tatbikata koymaktır. Tamamen teslim olmuş böyle 
bir mü’minler topluluğu inşa etmek mecburiyetin
deyiz. Eğer biz Ramazan’ı vesile kılarak o bir aylık 
yoğunlaşmayla, gözden geçirmeyle, tüm hayatımı
zı, ilişkimizi, tavrımızı ve davranışımızı Cenab-ı 
Hakk’ı merkeze alarak gerçekleştirirsek, bu dinin 
yayılmasının önünde kimsenin durması mümkün 
değildir. Bu etki edicidir, sirâyet edicidir. Ve o za
man başkalarının bize zarar vermeleri mümkün de
ğildir. Belli ki, dini tatbik etme biçimimizdeki 
problemlerden dolayı bizim üzerimizde oynuyorlar.

Ramazan, bize birçok şeyi hatırlatıyor. Oruç 
tutuyorsunuz, -sizin de söylediğiniz gibi- her ne ka
dar çok yapılmasa da itikafı hatırlıyorsunuz. Ra- 
mazan’da müslümanların belli bir vaktini -ki bu 
Ramazan dışında da olmalı-, beş gün, bir hafta, on 
gün tüm meşgalelerinden ayrılarak, kendilerini di
ni kavramaya yönlendirmek, hem nefis muhase
besi yapmak, hem de iş güçten fırsat bulamadığı 
Kur’ân-ı Kerim’i okumak, anlamak, kavramak, 
birlikte tartışıp değerlendirmek, birlikte itikaf 
yapmak gibi etkinlikleri çoğaltmaları gerekiyor. 
G erçekten bu kargaşanın bu yoğunluğun, bu tica
ri hayatın, bu siyasi hayatın içinde birçok müslü- 
man arkadaşımız üç gün-beş gün eve gelmeye bile 
vakit bulamıyor. Fakat Ramazanla sembolleşen 
fakat onun haricinde de ikame edilebileceği kesin 
olan bu itikaf ibadetinin uygulamasını yani bütün 
iş hayatından kendisini izole ederek tamamen 
vahyin metni ve muhtevası üzerine yoğunlaşacak 
bir alışkanlığı hem kendimize hem de yeni yetişen 
müslümanlara da bir örnek model olarak ortaya 
koymamız gerekiyor. Bugünün Türkiye’sinde müs-

lümanlarm kafalarını, gönüllerini ve birikimlerini 
“Bu müslümanların Türkiye’de ve dtinya’da hali 
ne olacak, değişik siyasi, sosyal ve kültürel konu
larda vahiy ne diyor, biz ne diyoruz” gibi konulara 
yormaları gerekiyor. Bu konular ayaküstü geçişti
rilecek şeyler değildir. Eğer işlerinizden vakit bu
lamıyorsanız, “itikafa giriyoruz” diyeceksiniz, bir 
hafta kendinize ayıracaksınız, bu işe yoğunlaşa
caksınız, buradan bazı çıkarımlarda bulunacaksı
nız. Bu aslında ne büyük bir rahmettir ama maale
sef müslümanların terk ettiği bir uygulamadır. R a
mazan vesilesiyle hatırlatmış olalım, Ramazan 
ayında veya sonrasında mutlaka bu uygulamayı ih
ya etme konusunda çalışalım, bu konuda örnek 
olalım, inşaallah.

Tabi ki, bütün bir oniki ayı, Ramazan ayı ha
vasıyla geçirmemiz gerekir. Yani aslında Rama- 
zan’m oruç haricinde diğer aylardan farkı olma
ması gerekir. Eğer Ramazan bittiğinde bütün bu 
güzellikler bitiyorsa, yine her şey eskisi gibi olu
yorsa bize kalan sadece aç kalmaktır, ki böyle bir 
oruçtan A llah ’a sığınmak gerekir.

Yıldız: Bir hadis-i şerif var, malumunuz: “Nice 
oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sade
ce açlıktan ibarettir. N ice namaz kılanlar vardır ki on
ların da namazdan nasipleri sadece yorgunluktan iba
rettir.” A llah korusun!.. Yaşar Hocam, herhalde 
bu noktada sizin söyleyecekleriniz var...

Düzenli: Burada iki kavramın altını çizmemiz 
gerekiyor sanırım. Zaman ve mekân kavramı. A s
lında tüm zamanlar ve tüm mekânlar A llah’a ait
tir. Yeryüzüne ‘ardullah’, A llah ’ın arzı denir; “Al
lah’m arzı geniştir” der Kur’ân. Şimdi bu açıdan 
baktığımız zaman, arzın hiçbir bölümünün diğer 
bölümler üzerinde bir fazileti ve üstünlüğü olmadı
ğını görürüz. Kur’ân aylar için: “A llah’ın Icatında 
ayların sayısı on ikidir" (9/36) der. Ramazan A l
lah’ın ayı olduğu gibi, Şevval, Muharrem, Recep, 
Zilhicce hepsi A llah ’ın aylarıdır. İlkesel bazda 
herhangi bir zaman diliminin veya herhangi bir 
mekânın, kendi varlığından, birebir kendi zatın
dan ötürü diğeri üzerine bir üstünlüğü söz konusu 
değildir. Sadece belirli bir zamanı veya belirli bir 
mekânı anlamlı kılan şey, o zaman veya o mekân
da gerçekleşen hadisedir; buna Arap dilinde m a
hallin zikredilip, hâlin l<astedilmesi olarak, m ecaz de
nir. Ramazan ayı da var oluşundan dolayı faziletli 
bir ay değildir. “Ramazan ayı ki Kur’ân o ayda indi
rildi” der Kur’ân ve devam eder: “kim o aya l<avu-
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şursa oruç tutsun.” Yani Ramazan ayı, oruçtan ve 
Kur’ân’m o ayda indirilmiş olmasından dolayı bir 
anlam taşır. Bunu şundan dolayı söylüyorum, bi
zim biraz önce bahsetmiş olduğumuz takvâ bilinci
mizin parçalanmasında, belirli zaman ve belirli 
mekanların zaman ve mekana bağlı olarak, kutsi
yetine inanılan bir anlayışımız var ki, işte bu anla
yış bence derin bir parçalanmayı beraberinde ge
tirmektedir. Deniliyor ki Beraat Kandili’nde şunu 
şunu yaparsan şu kadar sevap alır götürürsün. O  
kadar sevapla, beraat gecesi birebir ilişkilendiril- 
mektedir. Naslar açısından daha elle tutulur olanı 
söyleyelim. Ramazan’m sonuna doğm Kadir Ge- 
cesi’ni ihya ettiğiniz zaman bütün günahlarınızın • 
affolduğu, bir hadise dayanılarak söyleniyor. Bura
da bazı şeyleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. 
G erçekten Kadir G ecesi’nde, hadiste de belirtildi
ği gibi o işin bilincine vakıf olarak, derinlemesine 
yaşayarak hakikaten bir kul günahlarını affettire- 
bilir ve bu konuda hiçbir şüphe yok. Ama bu şu 
anlama gelmez; siz bekleyin ve Kadir Gecesi’nde 
günah çıkartın. Bu parçalanmış bir din anlayışıdır 
ve bunun takvayla uzaktan yakından alakası yok
tur. Zamanı parçalamaktır, mekânı parçalamaktır. 
Bazı mescitlerde namaz kılmanın faziletleriyle ala
kalı söylenenlerde bu çerçevedir. Mescid-i Nebi, 
Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa gibi.. Gerçekten 
bir insan Mescid-i N ebi’de kıldığı bir namazda 
duyduğu o derin huşudan dolayı çok büyük bir 
karşılık alabilir ve hayatında bir dönüşüm sağlaya
bilir. Ama şöyle bakarsa, “Ya, ben gideyim Mes- 
cid-i N ebi’de -cennet bahçelerinden bir bahçe 
olarak tanımlanan iki minber arasında- iki rekât 
namazı kılayım, günahları affettireyim.” Şimdi bu, 
gerçekten dinin temel ilkeleriyle çatışan bir yakla
şımdır. İnsanların hataları olabilir, düşmeler, 
kalkmalar olabilir, insan sürçebilir. İnişe geçtiği
miz bir yerde kalkmak iradesini ortaya koyup, bu 
kalkmayı da bir zaman diliminde, bir mekânda 
gerçekleştirebilir ve bir vesileyle ayağa kalkabili
riz. Şimdi inişler ve çıkışlar bizimle alakalı olmak
la birlikte, biz bütün bu insani durumlarımızı kıb
leyi şaşırmadan, kıbleyi değiştirmeden, kıbleyi or
tadan kaldırmadan yaptığımız zaman anlamlıdır. 
Aksi bir durum, işte tehlike bu! İbadeti, kulluğu 
belirli zaman ve mekanlara tahsis etmek, bu doğ
rudan kıbleyi kontrol altına almak anlamına gele
bilir.. Teslim  olunmuş değil de teslim alınmış bir 
kıble, belirli zamanlarda ve mekanlarda sadece o

kıbleyi geçerli kılmak, diğer zaman ve mekanlarda 
başka kıbleler edinmek; işte bu şirktir, kıblenin is
tismarıdır. Dediğim gibi, kıble sürekli olmak kay- 
dıyla, istikamet sürekli olmak kaydıyla, o A llah 
merkezli dünya görüşü sürekli olmak kaydıyla bu
radaki algılarımızın iniş ve çıkışları mümkündür, 
bu insanidir, olabilir. Ama bile bile kesintiye uğ
ratarak yani Ramazan’da A llah’la beraber, Şev
val’de başka ilahlarla gönül birlikteliği oluştur
m ak... Bu hayatın parçalanması, bölünmesi, tek
nik bir ifadeyle şirktir.

İbadetlerimizin İçini Doldurmalıyız

Burada konuştuğumuz şeylere açılım getirmeleri 
açısından iki kavramdan daha bahsetmek gerekir. 
“Makâsıt” ve “vesâil” diye iki kavram var İslâm 
hukukunda. M akâsıt, yani maksatlar; vesâil, o işin 
vasıtaları. İbadetler bütünüyle vesâil’dendir, yani 
A llah ’a ulaşmak için vasıtalardandır. Şimdi bura
da herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verme
mek için belirtmeliyiz ki, ibadetlerin sembol o l
ması, vasıta olması asla ve kat’a önemsiz olduğu 
anlamında değildir. Yani ‘bu ibadetler bir ritüel- 
dir, bir semboldür, aslolan A llah’a yakın olmaktır, 
biz bunu ibadetsiz olarak da gerçekleştiririz’ diyen 
insanlar vardır ama bu çok aldatıcı bir şeydir. İs
lâm gerçekçi bir dindir, hayali değildir, uçuk-ka- 
çık değildir, asla aldatıcı değildir. Yeri geldiği za
man peygamberin arkadaşlarından, ashabından 
sakladığı, söylemeye utandığı bir konuyu Allah 
vahyiyle bildirir. Zeyd-Zeynep meselesini hatırla
yalım. Yani Kur’ân insan içindir ve onu en iyi bi
len yaratıcısı tarafından indirilmiştir. Dolayısıyla 
insanın iniş ve çıkışlarını, zaaflarını, nerede ne ya
pacağını en iyi o bilir. ‘İbadetlere ihtiyacımız yok 
artık’ deme şansımız yok. Çünkü sürekli zaafiyet- 
lerimizle, unutkanlığımızla beraberiz. Söylemek is
tediğim şu; bu vasıtaları, bu ibadetleri gerçekten 
bir vasıta/vesâil olarak kullanıp, maksada/maliâsıda 
ulaşmamız gerekir.

Kur’ân ’da oruçtan/Ramazan’dan bahseden 
âyetin olduğu sayfanın hemen sonunda şöyle bir 
âyet var: “Ey Peygamber, kullarım sana benden so
ruyorlar, ben çok yakınım.” Üstad Elmalılı’ya atıfta 
bulunalım yine; Kur’ân-ı Kerim’de 13 civarında 
“yes’elûneke”(sana soruyorlar) diye başlayan âyet 
vardır. ‘Sana şundan somyorlar, de ki’ şeklinde de
vam eden kalıp âyetlerdir bunlar, ancak bu bah
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settiğimiz âyet müstesna. Bu kalıp, bu âyette bozu- 
luyor. “Sana benden soruyorlar, ben onlara yakınım” 
diyor âyette, arada “de k i” gibi bir ek olmadan. A k  
lâh o kadar yakındır ki, bir başkasına, üçüncü şa- 
his ve varlıklar için herhangi bir boşluk olmadığı 
için, girebilecekleri bir alan yoktur. Hakikat böy
le olmakla birlikte, pratik gerçeklik böyle değildir. 
İşte burada önemli olan, bu hakikati fark edip, 
gerçek haline getirmektir. Fark edebilmek, bu ay
da nazil olmuş F u r k a n  vasıtasıyla fark edebilme 
kabiliyet ve kapasitemizi genişletmektir. Rama
zan, oruç, fark etme duygumuzu geliştiren, hayatı
mızı, var oluşumuzu, yürüyüşümüzü ve sınırlılığı
mızı fark ettiren bir vasıtadır, ibadettir.

Sadece Ramazan orucunu tutarak veya diğer 
zaman dilimlerinde pazartesi-perşembe orucunu 
tutarak kurtuluşa erelim , yani ‘orucu tutalım bol
ca sevabı alalım, kurtulalım’ şeklindeki bir anla
yış, A llâh ’tn boyasıyla boyalı bir müminler toplu
luğunu oluşturmaktan son derece uzaktır. Bu anla
yış bana daha çok bizim sadece araçlara talipmişiz 
izlenimini vermektedir. Başka bir ifadeyle bizim 
bir balcıma kabuğa talip olduğumuz anlaşılıyor. 
Hâlbuki karpuzu kabuğu için almayız biz, özü için 
alırız, ama kabuğu olmayan karpuzu da almayız. 
Çünkü o öz, o kabukla muhafaza edilir. Bu anlam
da teravih önemlidir, oruç çok önemlidir, sadaka- 
i fıtrimiz çok önemlidir. O  duyguyu nesillere taşı
mak anlamında önemlidir ama mutlaka içini dol
durmak mecburiyetindeyiz. İçini dolduramadığı
mız zaman sadece ritüellerle baş başa kalan, o sem
bolik davranışlarla o  anda yapılıp bitirilen, orada 
kalan bir İslâmi hayat olur ki, gerçekten bu parça
lanmış bir hayattır ve biz orada namaz kılan bir 
toplum görebiliriz ama müslüman bir toplum göre
meyiz. Müslüman bir toplumu oluşturmanın temel 
şartı sürekli A llah’ı dikkate alarak yaşamak ve he
sap anını o an gibi yaşamaktır.

Burada konu çerçevesinde söylemek istediği
miz şeylerin daha iyi anlaşılması açısından bir ör
nek daha vermek istiyorum müsaadenizle. Mutaf- 
fifin sûresi şöyle başlıyor: “Vay haline eksik ölçüp 
tartanların!.Onlar ki satın alırken haklarını tam ola
rak alırlar. Falca t kendileri başkalarına satar, ölçüp- 
tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar.” Şimdi böyle 
bir tutum var. Bu tutuma Kur’ân açısından baktı
ğımız zaman, o insanı buna sevk eden şey, hesap 
anını unutmuş olm aktır, A llah ’ı o anda dikkate 
almamaktır. Zira âyet-i kerimede buyuruluyor ki:

“Onlar ne zannediyorlarî En mühim günde, yani bü
tün insanların Rabbü’l-âleminin huzurunda toplana
cakları günde, tekrar dinltilip toplanacaklarını bilmez
ler mi.7”( 83/1-6) O  muhteşem günde, tüm insan
ların alemlerin Rabbi huzurunda diriltilmeyecek- 
lerini mi zannediyorlar?. İşte tevhid budur. Ölçü
yor, tartıyor, terazisinin başında, elinde mezurası 
var, onu tartıp ölçerken amacı karşıdakini hoş tut
mak veya aldatmak değil. Yani ‘hoş tutalım, ne de 
olsa devamlı müşterim’ meselesi de değil. Nerede 
olursak olalım, O  görüyor, biz O ’nunlayız!.

Yıldız: Aslında, o eksik tartan kişi, o anda A l
lah’ı yakın görmüyor, kendisine...

Düzenli: Tabi. Halbuki O  görüyor, her şey ya
kın çekimle kayıt altına almıyor ve hesap günü, 
yapılanlar bir bir ortaya çıkacak. Çünkü, karşı bir 
durum olduğu zaman, yani iyi, doğru dürüst esnaf 
desinler düşüncesi olduğu zaman dilediğini yapa
bilme imkanı ortaya çıkar. Hayır her yerde, her 
anda ve her durumda. Kur’ân-ı Kerim ısrarla A l
lah’ın Rablığma atıf yapar. Rabbike, Rabbikum  ya
ni senin Rabbin, benim Rabbim. Biraz önce ‘Mek
ke’de ne oldu?’ diye sormuştuk. İşte Mekke’de bu 
oldu. M ekke’de kavganın aslı da buydu. Göklerde 
olan bir A llah inancı, ihtiyaç duyulduğu zaman 
devreye vasıtalarla giren bir Allah inancına karşı
lık hemen, şimdi, burada olan bir Allah inancı ha
yata hakim olmuş ve yol göstermektedir.

Yıldız: A llah’ı, hayatın merkezine yerleştiren, 
A llah’ın her ân hayata müdahale ettiği bir inanç 
sistemi.

Düzenli: Hemen, şimdi, burada olan Rab ku
şatmış durumdadır. Biz O ’nun kanatları (teşbihî 
bir ifadesiyle) altında, O ’nun görmesi ve gözetle
mesiyle yaşıyor, üretiyor, inşa ediyor ve istifade 
ediyoruz. Bakın konuşmamızın başında takvâ keli
mesine atıf yapmıştık; maalesef bizim geleneksel 
anlayışımızda takvâ çoğunlukla ‘korkm ak ’ olarak 
tercüme ediliyor. Takva salt bir korku mu? Hayır 
korku değil! Korku var şüphesiz bunda, bir endişe 
var ama sakınma anlamında: O dostla olan ilişki
lerin zedelenmemesi anlamında bir sakınma ve 
endişe vardır. Yoksa takvâda müthiş bir coşku, 
müthiş bir arzu, iştiyak, canlılık, dinamizm vardır. 
Ben takvâya değinirken iki uçlu dedim; bir tanesi 
Allah’ın huzurunda kendisini hissetmesi; İkincisi - 
ki birincisi kadar önemlidir- bu hisle kendi kişiliğini 
ve hayatını oluşturmasıdır. Tükenmek yok! Bugün 
takvâ kavramı müslüman dünyada maalesef tüke
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tici bir fonksiyon icra etmekte, böyle bir sürecin 
motor gücünü oluşturmaktadır. Tüketiyor. Gö- 
rüntiide ve sözde Takvâya bürünen adam, biten, 
tükenen, agresif, çevresiyle ilişkileri bozuk olan, 
küsen, herkesin kendisi için var olduğunu düşü
nen, mütekebbir, tepeden bakan, müşfik olmayan, 
merhametli olmayan, müstağnileşen bir tipi ma- 
alesef gündemimize getiriyor. Biz böyle tiplere 
muttakî adam demek zorunda kalıyoruz. Halbuki o 
muttakî adam, o bilinçle barışık olan adamdır. 
Kendisiyle barışık, hayatla barışık, dünyayla barı
şık, tabiatla barışık, varlık dünyasıyla barışık; ta
nımlarını yapmış, dostunu, düşmanını tanımış, 
şeytanla meleği birbirinden ayırmış; en önemlisi 
anlamı yakalamış, derin anlamı yakalamış, istika
meti yakalamış adamdır, müttaki olan. Ve hayatrn 
anlamını yakaladığından dolayı, burayı, bu dünya
yı çok önemli bulan, önemli gören, önemli gördü
ğü için de her anını değerlendirmeye çalışan, “Ya
rım hurma tanesiyle de olsa ateşten korunmaya çalı
şan bir adamdır. Yarım hurma tanesini bile değer
li bilen ve bunu değerlendiren bir anlayış. Bu in
san âtıl kalabilir mi? Bu insan tepkisiz olabilir mi? 
Böyle biri yaşadığı hayatta fark edilmeyen, yaşa
mış ve gitmiş, tıpkı bir ot gibi yok olmuş ve sonra 
da yokmuş gibi düşünülebilir mi? Aksine, müttaki 
insan, bir varlık ortaya koyan, kimlik ortaya ko
yan ve bir rahmet olan insandır. Kur’ân’da kafirler 
için “Onlar öldüğünde arkalarından ne gök ağla
dı ne de yer” (44/29) ifadesi geçer. Mefhum-u mu
halifinden biz anlıyoruz ki, Mü’min öldüğü zaman 
gerçekten gök de ağlar yer de. Böyle bir varlık or
taya koyan, bir kimlik ortaya koyan bir müslüman, 
böyle bir mü’min..

Yıldız: Kur’ân’da, Enfal 24 ’te; “Allah ve Rasûlü 
sizi vahyin hayat veren ilkelerine çağırdığı zaman 
O ’na uyun” buyurulduktan sonra ilginç bir ifade 
yer alır: “Allah kişi ile kalbi arasına g irer.” Şim 
di, bu öyle bir yakınlık ki arada hiçbir engel yok. 
Merhum Elmalılı bu ifadeyi şöyle yorumluyor: 
“Allah kişiye kalbinden, kalbine de kişiden da- 
ha yakındır. ” Müthiş bir yorum. Bu yakınlığı fark 
etmek, A llah ’ın bize yalcın olduğunu, bizim de A l
lah’a yakın olduğumuzu; bize kalbimizden, bize 
bizden yakın olduğunu fark etmektir. Oruç bunu 
fark ettiren şeylerden biri olmalı. Zira Allahu Te- 
ala “oruç farz kılındı ki ittikâ edesiniz” buyuruyor ve 
hatırlattığınız gibi, oruçla ilgili âyetlerin sonunda 
da “ben yakınım” buyuruyor.

Burada, oruç ibadetinin bir başka tarafına dik
kat çekmek istiyorum: Az önce, “adam namaz kılı
yor olabilir, şeklen müslüman görülebilir yani tır
nak içinde olumsuz takvâ tanımı içinde kendisini 
görebilir ama sokağında, ilişkilerinde müslüman 
olmayabilir.” dedi. Demek ki burada bir riyâ olabi
liyor. Oruçta ise riyâ olmaz. Şimdi bir insan, dışar- 
da oruç tutuyor görünüp içerde, evinde gizlice su 
içebilir, sigaraya zaafı varsa sigara içebilir. Ama 
oruç tutan insanımızın kahir ekseriyetinde böyle 
bir riyâ göremezsiniz. Adam samimiyetle oruç tutu
yor, iftar saatini bekliyor. Ha, bu oruç, sadece mi
desini boş bırakma anlamında bir oruç belki. Yani 
orucu, dilini tutmak, şehvetini tutmak, şeytanın 
egemenliğinden uzak olmak, A llah’a yakın olmak 
anlamında bir oruca dönüştürmek biçiminde ol
mayabilir. Peki, iyi ve samimi niyetlerle tutulan bu 
omçların olması gerektiği gibi, takvâ elbisesini ku
şanma seviyesine yükseltilmesi için neler yapılma
sı lazım? Ramazan’m bu anlamda nasıl değerlendi
rilmesi lazım?

Özdemir: Şimdi, Ramazan’m da amacı olan 
takvâ kavramı üzerinde yoğunlaştık. Eğer takvâ 
ehli bir topluluk inşa edebilirseniz, o toplum di
ğerlerinden farklı olarak, o muazzam özelliğiyle 
son derece etkili hale gelir. Onun zaten bir anlam
da ‘bire on’ etkisi vardır. Dolayısıyla, aslî görevi
miz, böyle bir topluluğu inşa etmektir... Az önce 
öğretmenin talcvâsından söz ettik. Bir hoca efen
dinin takvâsı da aynen böyle; bu işi yaparkenki tu
tum ve tavrına bağlı. Ne demek bu? Vaaz ederken 
muhatabını tanıyacak, ihtiyacını bilecek, “ne ko
nuşmam lazım gelir?” düşünecek. Geçmiş Kurban 
bayramlarından birinde büyük camilerden birine 
gittim, cami tıklım tıklım dolu, büyük çoğunluğu 
belki ilk defa bayram namazına gelmiş, bizim mü
barek hocamız bir saat boyunca kurban anlatıyor; 
kurban şudur, kurban budur, kesmenin şartları 
şunlardır. Mübarek adam! Kurban kesmek iste
yenler zaten bunları öğrenir. Ama şunu düşünme
miş bir gece önce, yarın kurban bayramı namazı 
var, cemaat gelecek, ilk defa camiye gelenler ola
cak; ben bunlara ne anlatmalıyım ki bunlar de
vamlı namaz kılar hale gelebilsinler. Fırsat bu fır
sat. Kendi ayağıyla gelmiş, zorla getirmemişsin 
kimseyi. Yani imam efendi bunu hiç düşünmemiş. 
Sadece günde beş vakit namaz kılanlara konuşu
yor. Diyorum ki; bu muttakî bir adam olsa bu hesa
bı yapması lazım, işini ciddiye alması lazım. Bir
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araştırmaya göre, yüzde sekseni oruç tutuyor bu in
sanların. Bizimle o gençler arasında büyük bir or
tak nokta. Dini anlatan insanların, “Dini h iç bil- 
meyip oruç tutan insanla nasıl iletişime geçeyim ki 
bu fert namaz kılmıyorsa namaza başlasın, kılıyor
sa beş vakte çıkarsın.” derdinde olmalıdır. Hepimiz 
işimizi yaparken hitap ettiğimiz kitleyi bilmek ve 
bunlara nasıl konuşacağımızı hesaba katmak mec
buriyetindeyiz. Bir D in dersi öğretmeni, mesela, di
ni hiç bilmeyen bir topluluğun olduğu bir yerde 
din anlatacaksa, ‘ben bu çocuklara dini nasıl anlat
malıyım?’ derdinde olmalıdır. Bunları dert edinme
yen bir öğretmen arkadaşımız, mesleğinin muttakî- 
si değildir; işini ciddiye almamıştır. Kısaca, sorum
luluk bilinci taşıyan, işini ciddiye alan mümin 
muttakî insanların sayısını çoğaltmalıyız.

Ramazan’m kutsallığının bir başka sebebi de 
Kur’ân’ın bu ayda inmeye başlamasıdır. G erçek
ten başlı başına önem li bir olaydır bu. Bir daha 
tekrarı olmayacak son vahiy indi bu ayda! Bir da
ha tekrarı yok! Dünya bir milyon yıl yaşayacaksa, 
insanlar bu vahyi anlayacak, yorumlayacak ve 
toplumlar ona göre şekillenecek. Ve bu Kur’ân -1 

Kerim, en büyük em anet olarak bizim sırtımıza 
yüklenmiş; dağların bile ağırlığından parçalandığı 
bir emanet. Onu kavramak, öğrenmek, yaşamak 
gibi bir sorumluluğumuz var. Bin beş yüz sene za
man geçmiş ve biz bu emanete muhatabız. O  hal
de Ramazan ayında, teberrüken mukabele okuma
nın dışında Kur’ân-ı Kerim üzerine yoğunlaşma
mız gerekiyor. G erçekten O ’nu okuyup anlamak 
ve kavramak zorundayız. Ve bu anlama ve kavra
ma faaliyeti bir hayat boyu devam eder; yani bu
gün öğrendik, okuduk olmaz. Ben her okuduğum
da yeniden kavradığımı görüyorum. Kur’ân’m  de
diği gibi iman edip anlamak, kavramak ve salih 
amel işlemek yani yaşamak, işte bu ‘takvâ’dır. R a
mazan bu vesileyle bize şunu da hatırlatıyor: Bu 
Kur’ân kitlelere, yeni insanlara tebliğ edilmeli ve 
öğretilmelidir. Kitap kendi kendini tebliğ ediyor 
ama bunun tebliğin i insanlar yapacaklardır. 
Kur’ân insan için vardır. İnsan yoksa Kur’ân’ın ne 
anlamı var? M eleklere gelmiş olsaydı, başka bir 
vahiy gelirdi. Madem ki bizim için geldi, biz bu 
Kur’ân-ı Kerim’i kavramaya, öğrenmeye ve anla
maya devam edeceğiz. Yetmiyor bunu bilmeyen 
milyonlarca insana anlatacağız. .Ve O ’nun tedrici- 
liğini, bir anda değil de yirmi üç yılda inişindeki 
espriyi göz önüne alarak, adım adım anlatacağız.

Bu ise sorumluluk yüklüyor bize. O ’nu öğrenmek, 
öğrenmeye katkıda bulunmak, kafa yormak; eğer 
bir itikaf yapacaksak bunu dert edinen insanlarla 
bir araya gelmek ve tartışmak zorundayız. Din bu- 
dur demek yetmiyor! Bu din kafaları bulandırıl
mış, kirletilmiş insan unsurlarına anlatılacaktır ve 
bu bizim görevimizdir. Dolayısıyla hayatî bir so
rumlulukla karşı karşıya olduğumuzu bu Rama- 
zan’da Kur’ân’m inişiyle tekrar hatırlamış oluyo
ruz. Ne acıdır ki önemli bir ekseriyet, din adına id
dia sahibi olduğunu söyleyen ciddi bir ekseriyete 
dönüp şu soruyu sorduğunuz zaman “yahu bu güne 
kadar Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak için kaç defa oku
dun?” Büyük çoğunluğu bir defa bile diyemiyor. Ki 
çoğu İslâm’a uygun bir hayat kuracağını iddia et
mesine rağmen böyle yapmıyor. Kendi insanlarını 
kendi muhatap olduğu fertleri Kur’ân’la değil de 
başka şeylerle besleyip büyütüyor. Din diye başka 
yorumları onun yerine ikame ediyor. O  zaman sa
kat bir mantık çıkıyor. Ramazan ve oruç aynı za
manda bu gerçeği tekrar görmemize ve O ’na yö
nelmeye bizi itiyor. Zaten biz gerçekten Kur’ân-ı 
Kerim’in hayata aktif şekilde müdahale etme biçi
mini kavrar, öğrenir, anlar, bilirsek o zaman biz 
yalnız A llah’a hiçbir aracı koymadan mutlak an
lamda O ’na yönelmeyi öyle bir toplumu inşa et
meyi, vasıtaları gaye haline getirmemeyi kavramış 
oluruz...

Burada bir husus daha aklıma geldi: Allah asıl, 
ibadet vasıta. Birçok Peygamber ve ümmeti Ku
düs’e dönerek namaz kılmıştır. Hazret-i İsmail’le 
gelen o İbrahimî çizgide Hz. Muhammed aleyhis- 
selam, önceleri Kudüs’e dönerek ibadet etmiştir, 
sonradan M ekke’ye dönmüştür. Yani bugün Ka
be’nin gördüğü misyonu geçmiş binlerce yıl Kudüs 
görmüştür; ondan önce hangi yer görmüştür bilmi
yoruz.

Düzenli: “Doğu da batı da A llah ’ındır.” buyu
ruyor Kur’ân.

Özdemir: Âmenna. İşte bu bilinci vermeliyiz 
insanlara...

Yıldız: Peki, hocam, “Ram azan’m evveli rah
met, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından 
kurtuluştur” hadisinden yola çıkarsak ve Ramazan 
kelimesinin “ramdâ”(güz yağmuru) kökünden tü
rediği rivâyetini esas alırsak -ki bu kelimenin ‘ra- 
m ad’ yani güneşte yanmak veya ‘ram d’ yani kılıcı 
iki taş arasında döverek keskinleştirmek kökün
den türediği de söylenir-; bu ayda üzerimize bir güz
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yağmuru gibi, adeta sağanak halinde yağan ve bizi 
tozdan topraktan, kirden pastan temizleyen rah
met nedir ve biz bu rahmetten nasıl yararlanmalı
yız?

Ramazan’la İstikâmetimizi Dosdoğru Tutmalıyız

Düzenli: Bakın, günde beş vakit namaz kılan bir 
mü’min sünnetlerle birlikte kırk kez “ihdin’es-sırat 
el-müstakîm” (hizi dosdoğru yola ilet) der; tekrar ve 
tekrar sırat-ı mustakîme ulaşmayı, hidâyeti ister 
Cenab- ı A llah ’tan. Bunu nasıl anlamamız gereki
yor? Bununla ilgili değişik yaklaşımlar söz konusu
dur ama benim önemsediğim bir yaklaşım var o da 
şu: Hayat akıp gidiyor. Biz de bu hayat içinde her 
an yeni bir ânı ve çoğu zaman da yeni bir mekan
da yaşıyoruz. Bir nehirde iki defa yıkanılmıyor. Bir 
nehirde bir defa yıkanılır, su akıp gidiyor çünkü. 
Biz her an yeni durumlarla, pozisyonlarla karşı 
karşıyayız. Durağan bir dünyada değiliz, statik de
ğil dinamik bir dünyayla karşı karşıyayız. Ve karşı
laştığımız her yeni durum ve halde A llah’tan sırat- 
ı mustakîm  istiyoruz. O, okul olabilir, o, cadde ola
bilir, o, araba olabilir; trafikte olabiliriz, evde ola
biliriz, yemek yiyor olabiliriz. Her an yeni bir du
rumla karşı karşıyayız. O  yeni durumda, biz diyo
ruz ki; ‘A llah ’ım, şu anda, bu durumda, bu zaman 
ve bu mekânda yapmam gereken en doğru, en 
âdil, en güzel, en isabetli, olması gereken, sırat-ı 
müstakim olan yola bizi ilet’. Bu duamızın cevabı, 
Bakara sûresinin ilk âyetlerinde gelir: 'Elif-lam- 
mzm’(Ey muhatap, dikkat ver ve dinle)! ‘Zâlik’el 
kitab’(işte  bu kitap)... yani sırat-ı müstakîm tale
biyle, A llâh ’m ademoğluna takvâ/muttaki teklifi 
birebir örtüşürler burada. Yani, her zaman ve her 
mekânda karşı karşıya bulunduğumuz, söylemek 
zorunda olduğumuz bir sözde, bakışımızda, duruşu
muzda, dinlememizde, kulak verişimizde ve her 
durumda sırat-ı müstakîmi talep eden bizim bu he
defimize ulaşmamızın yolu da, A llâh ’ın teklif e tti
ği takva elbisesinin giymenin yolu da işte bu ki
taptan geçmektedir. Hayatının nihayetinde ölüm
le müslümanca karşılaşmayı uman insanlar, işte 
bunun yolu, bu kitaptan geçmektedir. Ramazan 
ayında inen bu kitap! Bu kitap, ilkeleri itibariyle, 
hayat yolunun işaret fişekleri, kılavuzu olan bir ki
taptır. İşte bu Kur’ân, Ramazan’da, Kadir gecesin
de, Kur’ân’sız geçen binlerce aydan daha hayırlı 
olan bir gecede inmiştir. Unutmayalım ki, Kadir

Gecesi’nin binlerce aydan daha hayırlı olması, o 
gecenin kendisiyle alakalı değil, o gece nazil olma
ya başlayan Kur’ân’la alakalıdır. O ’nun rehberli
ğinden yoksun geçen bir hayat, binlerce aydan 
ibaret olsa da, ne anlam ifade eder ki! Gerçekten 
bu ayda Kur’ân-ı Kerim’e yönelik bir yoğunluk söz 
konusudur. Ama burada da, maalesef, daha önce 
de dediğimiz kabukla-öz ilişkisiyle veya eskilerin 
deyişiyle zarf-mazruf meselesiyle karşı karşıyayız. 
Bütünüyle zarfla meşgul olan şekilci bir toplum ol
duk. Dediğim gibi, tekrar altını çizeyim, şekli asla 
önemsemezlik yapmıyoruz, şekil çok önemlidir. 
Kur’ân’m o lafzıdır ki anlamı bu güne kadar taşı
mıştır, bu bakımdan çok önemlidir. Gerçekten bu 
zarfı açıp, mazrufa yani onun içerisinde olana, 
mutlaka yönelmemiz gerekiyor.

Bu bağlamda son söz olarak Ramazan hakkın
da şunları söylemek isterim. Bu bir aylık zaman di
limi, dediğim gibi insan oluşumuzla alakalıdır. Ya
ni her zaman aynı duyarlılığı bu frekansta sürdüre- 
meyebiliriz, bu normaldir. Peygamber Efendimiz 
de demiyor mu; günde şu kadar tevbe-istiğfar ediyo
rum  diye. Aslında Peygamberin istiğfar etmesi, gü
nahından daha çok, O ’nun, A llah ’la hem-dem ol
ması, duyması, hissetmesi, o yakınlığı içselleştir- 
mesiyle alakalı bir şeydir. Bu bağlamda Ramazan, 
hiç olmazsa bir aylık zaman diliminde şöyle bir de
rin nefes alarak, ne yaptım, ne yapıyorum, ne yap
malıyım, yaptıklarım gerçekten yapmam gereken
ler midir, yaptıklarım ve yapmam gerektiği halde 
yapmadıklarımın mukayese ve muhasebesini yap
mamızı sağlayan bir fırsatlar yumağıdır. Kimi 
kontrolsüz davranışlarımızı durdurmanın, zihnen 
gemleme ve frenlemenin imkânıdır. Şunun altını 
bir daha çizmek istiyorum: Mutlak bir tanedir, 
ama bugün genel anlamda bütünüyle insanlık, -ki 
müslümanlar da belli oranlarda bunun içindedir- 
mutlakları çoğaltmış durumdayız. Zihnî olarak, 
beynimizde birçok olmazsa olmazlarımız var. O l
mazsa olmaz. Hayır! Olmazsa olmaz, sadece ve bir 
tanedir o da A llah’tır. O ’nun ötesinde olmazsa o l
maz diye bir şey yoktur. Çünkü O ’nun ötesinde 
her şey sınırlıdır. Biz bugün oluşturduğumuz mut
laklarımızın altında kendimizi kaybetmiş durum
dayız. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum son za
manlarda psikologlar çok revaçta, bir çok insan ve 
bunların içinde namaz kılan insanlarda dahil psi
kologlara tedaviye gidiyor. Açıkçası bu beni çok 
yaralıyor. Anlamakta güçlük çekiyorum ve müslü
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man toplum adına kahredici bir durum olarak gö- 
rüyorum. Çünkü bir müslüman toplumun böyle 
bir sorunu olmaması gerekiyor. Müslümanlık kim- 
ligiyle ilintilendirdiğimiz zaman olmaması gereki
yor. Psikolojiyi ve psikologları küçümser anlamda 
söylemiyorum, sorundan hareketle söylüyorum. 
Nedir sorun, yani psikologlara sevk eden sorun? 
İnsanımızın birçok m utlakm altında ezilmiş olma
sıdır. Çok yönlü istek ve mutlaklaştırılan tutkula
rın altında zihnen parçalanmış insanın iniltileri 
geliyor yeryüzünden.

Yıldız: Meseleye tevhid ve teksîr/tel<asür kav
ramları açısından bakarsak; insanlar mutlaklarını, 
ilahlarını çoğaltıyor ve hayatlarının bütün alanla
rını, bütün davranışlarını, bütün ilişkilerini belir
leyen A llah’ı merkeze almaktan yani bir tek ol
maktan çıkarıyor iki, üç, beş., giderek çoğaltıyor.

Düzenli: Özellikle şu bir ayda bütün mutlak
lardan kurtulmalı, yegane ve tek olanla, O ’nunla 
zihnen barışmalıyız. Bu Kur’ân okuyarak, anlama
ya çalışarak, oruç tutarak, diğer şeylerle gerçekle
şir. İkinci olarak da, bu mutlaklar hayatımızı biz
den alıp götürdüler. O  kadar çok şey istiyorlar ki 
bizden, ha bire bir şeyler alıp gidiyorlar. Şimdi her 
şeyimizi uğurlarına verdiğimiz bu ilahlardan kur
tulmak zamanı! Malımızı, servetimizi yeniden 
kontrolümüz altına alarak, sınırları dâhilinde ve 
bilinçli bir şekilde vererek, özgürlüğümüzün tadını 
çıkarma zamanı! İşte bu infak. İç dünyamızda de
rin muhasebeler yapma ve böylece hayatımızda 
mutlaklaştırarak zebunu olduğumuz tanrılardan 
kurtularak bir insanlaşma çabası olarak itilcaf za
manı! Biraz önce sözü geçti, teknik bir bilgi olarak 
vereyim; bir müslüman herhangi bir namaz vak
tinden önce bu düşünce ve niyetle beş dakika, on 
dakika bir camiye ya da secde edilen yer diyelim 
isterseniz, oraya çekilerek itikaf yapabilir, ve tam 
bir itikaf yapmış olur. Evden işe giderken, birden 
kendime geldiğim b ir  cami, nezih bir yer; namaz
dan önce çekildim o  niyetle on dakika orada bu 
oluşturduğum suni mutlaklardan kurtulma ve asıl 
m utlakla hem dem olmaya yönelik bir iç muhase
be yapmam, hesaplaşmam bir itikaftır, tam bir iti- 
kaftır hatta. Ramazan bunun bir aya mahsus ola
rak ( ibadet-i m ersum e) yoğunlaştırılmış halidir.

Yine söylenmesi gereken bir şey var. Biraz ön
ce söylediğimiz şekilci yaklaşımımız itikafta da 
kendisini gösteriyor. İtikafa çekilen insanlar dün
ya kelamı konuşmama adına hayata dair hiçbir şey

konuşmamaya çalışıyorlar. Hayata dair hiç bir şey 

düşünülmeyecek, konuşulmayacaksa biz nerede 

yaşayacağız? Böyle bir düşünce itikafı sadece sevap 

maksadıyla yapmaktadır. Orada bulunmak, sadece 

“la ilahe illallah” kelamını lafız olarak çekmek, na

file namaz kılmak. Dikkat edilirse yine özünü kay

bediyoruz. Hatırlayalım ki namazla ilgili Kur’ân-ı 

Kerim, “eqîm ’us-salât” tabirini kullanmıştır. Bu 

çok önemli bir tabirdir. İkame, ayağa kaldırma 

olayıdır. Namaz denilen şeyi ayağa kaldırmak; 

ayağa kalkan namaz, mescitte durmaz. Ayağa kal

kan namaz, sürekli benimle olan namazdır ve her 

yerde birlikte olduğumuz namazdır. Ayet-i keri

meyi hatırlarsak Hz. Şuayb’a kavmi şöyle diyor: 

“Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve diğer mutlakları 

terk etmemizi senin namazın mı emrediyor?” Daha 

önemlisi, “Mallarımızda dilediğimiz gibi tasarrufta 

bulunmamızı engelleyen namazın mıdır?” (11/87) 

Namaz, malı dilediğim gibi kullanırım anlayışına 

müdahale ediyor. Bu ikame edilmiş namazdır. 

Fahşâ ve münkerden alıkoyan namazdır. Şu anda 

gerçekten kitlesel anlamda toplumumuzun kahir 

ekseriyetinin oruç tutması, memnuniyet verici bir 

şeydir. Her şeye rağmen bir dayanak noktamızdır 

ve bir ümit kapımızdır bu anlamda. Teravihlerin 

sonlarda olmasa bile başlangıçta dolu dolu olması 

çok ümit verici bir şeydir, fırsat ve imkan olarak 

görmemiz gerekmektedir. Bunu değerlendirmek, 

önemli oranda içini doldurmak, bunu daha an

lamlı hale getirmek, bunu sürekli hale getirmenin 

yollarını araştırmak, bunun arka planını göster

mek, bu vasıtaların arkasındaki maksada işaret et

mek, burada söz söyleyen, söz söyleme yetkisini 

kendisinde gören özellikle zevat-ı kirama düşen 

bir görevdir.

Son söz olarak, küresel dayatmaların yerli figü

ranlarla inşa etmeye çalıştığı K u r ’â n ’sız yen i b ir  

din  projelerine karşı, Allâh adına ve onun adıyla 

kitabın konuşturulduğu, hakem ve hakim tayin 

edildiği, böylece ilahi dinin ibka ve ihyası için ye

niden ve tekraren Kur’ân’ı yeniden iniyormuşçası- 

na hayatımıza davet teklifimle birlikte herkesin 

Ramazanlarını tebrik ediyorum.

Yıldız: Her ikinizden de A llah razı olsun.. İn- 

şaallah maksat hasıl olmuştur. b
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Ramazan ve Duâ
“KAVLÎ DUÂ”DAN “FİİLÎ DUÂ”YA

ABDULLAH YILDIZ

"Allah’ı unuttular, Allah da onlan unuttu.. .”(9/67)
“Allah’ı unuttular, Allah da onlara kendi nefislerini unutturdu. . .”(59/19)
“De ki: Duânız/ibadetiniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.."(25/77)

İ nsanlığın giderek Rabbini unuttuğu, O ’na 
duâ ve ibadetten kaçınıp fıtrî-ilahî özün- 
den( 15/29; 38/72; 32/9) hızla uzaklaştığı bir 

fesâd çağını yaşıyoruz. Bu çağın küresel/egemen 
değerlerine kaynaklık eden Batı uygarlığı, ‘Tan
rı’yı hayattan kovarak’ başladığı seküler koşusunu 
“esfel-i sâfilîn” ve “bel-hüm edal” istikâmetinde hız- 
la sürdürüyor. Duâyı/ibadeti terkeden insanlığın 
hayatı anlamsızlaşıyor, değersizleşiyor.

“Biz insanı en  güzel biçim de(ahsen-i taqvîm) 
yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına(esfel-i 
sâfilîn) çevirdik.”  (95/4-5)

A llah’ın yeryüzünde “halifelik”(2/30) görevi- 
ne lâyık gördüğü insan ifsâd ediliyor; aşağılık, ba
yağı bir yaratık haline getiriliyor; fıtrî güzelliğini 
terkedip -bir tv reklamındaki ifade ile- ‘içindeki 
hayvanı açığa çıkarmaya’ çağrılıyor. Rabbini 
unutan insan “hayvanlardan daha aşağı” derekelere 
düşebiliyor.

“ ...O n la rın  kalbleri vardır, fakat onunla ger' 
çeği kavramazlar. Çözleri vardır, fakat onlarla 
görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işit
mezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta 
daha da aşağıdırlar. Ve işte bunlar gâfillerin ta 
kendileridir.” (7/179)

Duadan yoksun kalıp Rabb’inden ve kendi 
nefsinden gâfil hâle gelen, müstağnîleşen, sefille
şen çoğunluğa karşın, zaman zaman duâya/ibadete 
ihtiyaç duyan dindar ya da dinî duyarlılığını he
nüz yitirmemiş önemli bir kesim de duânın haki
katinden habersiz. Seküler hayatın hızlı koşusu 
içinde karşılarına çıkan ‘kandiller’, ‘kutsal’ gece
ler, aylar (Ram azan) vesilesiyle, unuttukları 
Rabblerini hatırlama çabaları ise, handiyse sadece 
dilde kalan, gırtlaklardan öteye geçmeyen dualar

ve.âminlerden, salt o âna mahsus dinî ritüellerden 
ibaret kalıyor. Dini ritüellerin bir geceye ya da 
Ramazan ayma hasredilip hem en ertesinde, in
sanların “nerde kalmıştık?!” dercesine lâ-dînî ha
yata, dinden yalıtılmış yaşam tarzına hızla geri 
döndüğü, kendi içinde yaman bir çelişki barındı
ran bir tutumla karşı karşıyayız.

Adet yerini bulsun diye yapılan -maalesef- ge
nellikle içi boş, şeklî ibadetler, müslümanın haya
tında herhangi bir olumlu değişime yol açmıyor... 
Böylesi bir dinî yaşam/a biçimi, esfel-i sâfilîn girda
bına doğru sürüklenen insanlar için de bir tuta
mak, bir sığmak, bir kurtuluş kapısı olamıyor... 
O nların daha büyük bir çaba sarfedip, işin aslını 
yani tevhîdin, duânın, namazın, orucun., hakika
tini öğrenmeleri gerekiyor.

Bu çerçevede, müslümanlar olarak, bizi tem
belliğe, zillete, meskenete mahkum eden mevcut 
duâ anlayışımızı Ramazan münasebetiyle sorgula
manın tam da zamanıdır.

A li Şeriati’nin tespitiyle, bugün, Müslümanla- 
rıh duâ algısı; “kelimenin yaygın anlamıyla; duâ  
eden bireyin, kendi çabasıyla, zorluk ve çalışma
sıyla kazanabileceği şeyleri tembellik ve zayıflık
tan ötürü AllahHan istem esi”nden ibaret! M a
alesef, Islâm dünyasında hâlâ; “ düşünce ve pra
tikteki zorluk ve meşakkatlere katlanma yerine, 
cihad etmek yerine, bireysel ve toplumsal so
rum luluğu kabul etmek yerine, kestirme yoldan 
duâ ediliyor.” !

Üstelik bu durum, yıllardır, yüzyıllardır böyle: 
“Kur’ân şairi” Mehmed Akif Ersoy, asırlar boyu 
Müslümanların elini kolunu bağlayan bu yanlış 
duâ anlayışını ve bu anlayışa eşlik eden batıl ‘ka
derci’ tutumu şiddetle eleştirir:
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“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru: 
Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.
Talep nasılsa, tabiî, netice öyle çıkar,
Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimali mi var? 
“Çalış!” dedikçe şerîat, çalışmadın, durdun, 
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun! 
Sonunda bir de “tevekkül" sokuşturup araya, 
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!
Bırak çalışmayı, em ret oturduğun yerden, 
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini;
Birer birer oku tekm il edince defterini;
Bütün o işleri Rabbim görür: vazifesidir... 
Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir! 
Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak... 
Hudâ vekîl-i umurun değil mi? Keyfine bak! 
Onun hazine-i in’âmı kendi veznendir!
Havale et ne kadar masrafın olursa... Verir! 
Silahı kullanan A llah, hudûdu bekleyen O; 
Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!
Çekip kumandası altında ordu ordu melek, 
Senin hesabına küf farı hâk-sâr edecek!
Başın sıkıldı mı kâfi senin o nazlı sesin:
"Yetiş!” de, kendisi gelsin, ya Hızır’ı göndersin! 
Evinde hastalanan varsa borcudur: bakacak; 
Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.
Demek ki: her şeyin A llah ... Yanaşman, ırgadm O; 
Çoluk çocuk O ’na aid: lalan, bacın, dadın O; 
Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O; 
Alış seninse de, m es’ûl olan verişten O.

Maalesef, bugün çoğu Müslüman, hâlâ bir ey
lem, bir cehd, bir gayret ortaya koymadan, yalnız
ca ellerini A llah ’a açıp nâz u niyâz ederek “armut 
piş, ağzıma düş” türünden bir takım arzu ve istek
lerini dillendirmekle duâ ettiğini sanıyor. Kendi
sinden başlayarak hayatını ve çevresini değiştir
mek için ciddi bir çabaya, kararlı ve ısrarlı bir mü
cadeleye girmeden sadece basmakalıp secîli duâ 
cümlelerini zaman zaman tekrarlayarak Cenâb-ı 
Hak’tan ‘kötülükleri defetmesini, iyilikleri fethet
mesini, düşmanlan kahretm esini...’ isteyip duru
yor... Duayı sadece “d il”de kalan lisanî bir söylem
den ibaret gördüğünden, isteklerinin gerçekleş
mesi için bir “irade” ve “karar” bir “güç” ve “ey
lem” ortaya koyla gereği duymuyor...

Ö te yandan, duâlarm gerçek olması için, A l
lah katında ‘ayrıcalıklı’ olduğu vehmedilen bazı

ölü ya da diri zevât vasıtasıyla O ’na ulaştırılması 
gerektiği şeklindeki, saçma ve yanlış telâkki de 
“hak duâ”m n önündeki en büyük engellerden bi
ri olmaya devam ediyor.

Duâ konusuna bağlı olarak bahis mevzuu edil
mesi gereken zikir de; neredeyse sadece “Allah, 
Allah” demeye indirgenmiş olup, anlamını dahi 
bilmeden ve düşünmeden bazı tesbihât ifadelerini 
tekrarlayıp durmak şeklinde anlaşılır ve yapılır 
hale gelmiş bulunuyor.

Kısaca; insanları pasif, edilgen nesneler hali
ne getiren bir duâ ve ibadet anlayışına, kezâ dil ile 
sadece belli kelime ve cümleleri tekrarlamaktan 
ibaret bir “zikr” algısına sahibiz.

Oysa, İslâm’ın öngördüğü duâ ve zikir anlayışı, 
Kur’ân’m tanımladığı gerçek duâ (dct'vetiVI- 
hak)1 ve büyük zikir (zikru’llahi ek ber)2 bu de
ğil! Kendi görev ve sorumluluklarını yerine getir
meyen hatta hatırlamayan bir kulun, sıkıntılarını, 
sorunlarını A llah ’a arzedip her şeyi O ’na havale 
etmesi, en azından A llah ’tan utanmamaktır.

Kur’ân’da ve Rasûlüllah aleyhisselamm uygu
lamalarında örneklerini gördüğümüz duâ ve zikir
ler; hiçbir zaman, bizde ve İslâm âleminde gele
nekleşen duâ ve zikirler gibi, kuru, içi boş, duacı
yı tembelliğe, miskinliğe, zillet ve meskenete sev- 
keden duâlar asla değil...

Kur’ân ve sünnette gördüğümüz duâ; kavlî duâ 
değil, fiilî duâ!..

Kur’ân ve sünnette gördüğümüz zikir; lisanî zi
kir değil, fiilî zikir!..

Fiilî duâ derken neyi kastettiğimizi, bir Kur’ân 
ayeti ile temellendirmeye çalışalım:

“Nice peygamberler vardı ki, beraberinde bir
çok A llah erleri bulunduğu halde savaştılar da, 
bunlar, A llah yolunda başlarına gelenlerden dola
yı yılgınlık/gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun 
eğmediler. A llah sabredenleri sever. O nların söz
leri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbi- 
miz! (günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı 
bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfir
ler topluluğuna karşı bize yardım et!”(3/147)

Bu âyet; Tevhid mücadeleleri ile bize örnek 
olan peygamberlerin ve beraberlerindeki A llah er
lerinin, fiilen cihad ederek başlarına gelen sıkıntı
lara direnip sabrettiklerini, asla yılgınlık gösterme
diklerini ve bu esnada A llah’a yürekten duâ ettik
lerini beyan buyuruyor. O  örnek insanların duâla-
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rını tahlil ettiğimizde; öncelikle kendi nefislerini 
muaheze edip hem yapmış oldukları hata ve gü
nahlarından dolayı hem de davet ve cihadın kural
larına yeterince uyup uymama konusunda göster
miş olabilecekleri taşkınlıktan dolayı Allah’tan 
bağışlanma dilediklerini görüyoruz. Onların ikinci 
istekleri ise; dirençlerinin kırılmaması, iradeleri
nin gevşememesi ve ayaklarının kay mamasıdır. 
Ü çüncü olarak da; bir yandan bu zorlu direnişe ve 
mücadeleye devam ederken, üzerlerine düşen gö
revleri sonuna kadar yerine getirirken bir yandan 
da A llah’tan yardım dilediklerini görüyoruz.

İşte fiili dua, gerçek duâ, o kutlu peygamberle
rin ve beraberindekilerin yaptıkları duâdır. Kur’ân 
bize bu konuda sayısız örnekler verir. Ashâb-ı 
K eh f in duâsı böyle bir duâ örneğidir:

“O  yiğitler (hükümdara karşı) ayağa kalkıp de
diler ki: Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. 
Biz, O ’ndan başlmsına tanrı demeyiz. Yoksa saçma 
sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim liavmimiz Allah’tan 
başl<a tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda 
açık bir delil getirseler! Öyle ise Allah hakkında yalan 
uydurandan daha zalimi var mı?”( 18/14-15)

Paganist Rom a rejim inin ilahlarına yönelik bu 
köklü eleştiri karşılıksız kalmadı. Bütün tevhid er
lerinin karşılaştıkları zorlukların en çetini onları 
buldu. Birçok muvahhid mümin işkence gördü, 
meydanlarda yakıldı, aslanların ağzına atıldı; ama 
o yiğitler inanç ve davalarından asla taviz verme
diler. Roma takibatı öyle bir noktaya geldi ki, iç
lerinden biri, yakayı ele vermemek için bir çözüm 
önerdi: «Madem ki siz onlardan ve onların A l
lah’ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan 
uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz 
size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve 
kolaylık sağlasın.»(18/16)

“O  (yiğit) gençler mağaraya sığınmışlar ve: 
‘R abb im iz! B iz e  ta ra fın d an  ra h m et  ver ve b ize, 
(şu) du ru m u m u zdan  b ir  ku rtu luş yolu hazırlaV  
demişlerdi.”( 18/10)

Zalim Roma rejimine başkaldıran, Rabblerine 
gerçekten iman etmeleri hasebiyle hidayetleri artı- 
rılmış( 18/13), kalpleri metîn kılmmış( 18/14) olan 
o yiğit gençler, belli bir mücadele ve direniş süre
cinin sonunda, Roma güvenlik güçlerinin sıkı ta
kibinden kurtulmak için çareler arayıp mağaraya 
gizlenmiş ve A llah’a böyle yalvarmışlardı. Allah, 
bu yiğitlerin çetin mücadele ortamındaki duâları-

nı kabul buyurdu ve onları yüzyıllarca mağarada 
uyutup koruyarak, destansı mücadelelerini kıya
mete kadar tevhid erleri için bir örneklik kıldı.

İmdi, günümüz müslümanlarının, Kur’ân’da iş
te böyle örnek verilen peygamberler gibi, duâ ile 
daveti ve cihadı, söylem ile güç ve eylemi meczet- 
medikçe yani ‘kavlî duâ’dan ‘fiili duâ’ya geçme
dikçe, içinde bulundukları acziyet ve zilletten kur
tulmaları düşünülemez. Üm m etin, yalnızca dilde 
kalan, sahiplerini pasif-edilgen nesneler haline 
getiren ‘kavlî duâ’yı, sahiplerini aktif özneler h a
line getiren ‘fiilî duâ’ya yani ‘hak duâ’ya dönüş
türmeden, hâlini değiştirmesi bile hayal edemeyiz.

Hak D uâ’nın, hiçbir irade, çaba, eylem ortaya 
koymadan yapılabilen ve yalnızca dilde kalan lisa- 
n î bir ibadet olmadığını; aksine ellerimizi göğe açıp 
Yaradan’a ilettiğimiz samimi istek ve arzularımıza 
eşlik eden gerçek îman, salih amel, ihlas, huşû, itti- 
lcâ, sabır, sebat, istikamet, hicret, cihad... unsurla
rıyla gerçekleşen fiilî bir duâ olduğunu anladığımız 
zaman, bir değişim iradesi ortaya koyabiliriz.

Keza, zikrin, sadece dil ile “Allah, Allah” de
mekten ibaret olmadığını; A llah ’ın Kitab-ı Ke- 
rîm’indeki ve kainattaki âyetlerini tezekkür, te- 
debbür, tefekkür etmekten, yani kalbî/fikrî zikir
den fiilî/bedenî zikre (ibadet, davet, cihad, hayır
larda yarışma...) kadar geniş ve derin bir anlam ve 
uygulama sahasına sahip olduğunu öğrenip uygu
lamaya başladığımız zaman, zihinsel kodlarımızı, 
söylem ve eylemlerimizi değiştirebiliriz.

Hasılı; Müslümanlar, duâlarmı “ Kak d u â” ola
rak yapmadıkça, namazlarını “ ikâme-i salat” (dos- 
doğru namaz) olarak kılmadıkça, oruçlarını, hacla
rını, zekâtlarını ve diğer İslâmî vecibeleri gereği gi
bi ve dolu dolu yerine getirmeye başlamadıkça, ya
ni mevcut durumlarını değiştirmedikçe Allah da 
onların durumunu değiştirecek değildir.

“B ir  toplum  ken d i n e fs in d e bu lu n an  özellik 
ler i d eğ iştirin ceye ka d a r , A lla h  on ların  du ru m u 
nu  değiştirm ez* ” (Rad 13/11) ■

N otlar:
1 “Gerçek duâ(da'vetü'l-hak) ancak O’nadır; O’ndan başka

yalvarıp durdukları ise, onlara hiçbir şeyle icabet etmez
ler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucu
nu açan kimseye benzer ki, su ona gelmez. Kafirlerin du
ası hep bir sapıklık içindedir.” (13/14)

2 “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl.
Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıko
yan Allah’ı anmak(zikrullah) elbette (ibadetlerin) en 
büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı biliı\”(29/45)
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Ramazan ve îftar
ORUÇ TUTANI DOYURMAK

KERİM BULADI

R amazan ayının özellik ve güzelliklerinden 
biri de bir oruçluya yemek yedirmektir. 
Oruçlu bir kimsenin, şer’en belirtilen za

man ve ölçüler içerisinde orucunu tamamladıktan 
sonra yemek yemesi ya da içmesi, dilimizde “ifta
rını açtı, orucunu bozdu” sözü ile ifade edilmekte
dir. Aslı Arapça o lan  “iftar” kelimesi, orucu açtı, 
bozdu, oruçlu orucunu açacak vakte girdi, oruçlu
ya orucunu açtırdı” anlamlarına gelir.1 Gündüzün 
orucun vakti sona erip akşam olunca, oruçluya ye
mek yedirmeye halk  dilinde “iftar açtırmak” tabi
ri kullanılır.

İftar etkinlikleri ve bir oruçluya, oruç açtırmak 
öteden beri İslâm toplumunda büyük ilgi görmüş
tür. Müslümanlar arasında revaç bulan bu uygula
ma, günümüzde de canlılığını korumaktadır. H at
ta oruç tutmayanlar bile iftar yemeği vermenin 
yarışı içerisindedir. Fakir ve yoksulların bu vesile 
ile Ramazan ayında yüzü gülmekte ve neşesi art
maktadır. Yoğunlaşan şehir hayatı ortamında ren
garenk iftar çadırları ile Ramazan ayı, bir bayram 
havasında geçmektedir.

Bir oruçluya oruç açtırmak neden bu kadar 
önem arz etmektedir? Maddi imkanı bulunmayan 
hatta himmete ve yardıma muhtaç olan kimsele
rin bile iftar açtırm ak için can atmasına sebep ne
dir? Bir dilim ekmeğin, bir yudum suyun, bir kaşık 
çorbanın, oruçlu ile, yoksulla, akraba, dost ve ko
nu komşu ile paylaşılmak istenmesinin temelinde 
yatan faktör ne olabilir? N için eller daha açık, 
gönüller daha geniş ve yüzler daha güleçtir? N e
den kaynaklanır bütün bunlar? Bu sorulara cevap 
aramaya çalışalım.

1- Ramazan Ayında Cömertliğin Önemi

Hz. Peygamber, Ramazan ayında çok cömert dav
ranırdı. Diğer zamanlarda olduğu gibi Ramazan 
ayında da onu bu konuda h iç kimse geçemezdi, 
elinde ne varsa ikram etmeye çalışırdı.

Hz. Peygamberin, Ramazan ayında gösterdiği 
cömertliği İbn Abbas şöyle anlatır: “H z . Peygam
ber, hayır hususunda insanların en cömerdi idi. En cö
mert olduğu zaman da Ramazan ayı idi. Cebrail (a .s ) , 
onunla her sene Ram azan’da buluşur ve bu durum 
Ramazan (ayı) nın sonuna lcadar devam ederdi. Hz. 
Peygamber, Cebrail (a.s) a  Kur’â n ı  arz ederdi (okur
du) Hz. Peygamber, onunla buluştuğunda hayır husu
sunda esen rüzgardan daha cömert olurdu.”2

Görüldüğü gibi Hz. peygamber, Ramazan ayın
da daha cöm ert hareket ederdi. Cebrail (a.s) la 
buluşunca daha fazla cömertleşir, bu konuda rah
metin (suyun, yağmurun) önünde bir müjdeci3 
(haberci) olan rüzgardan daha hızlı davranırdı. 
Onun cömertliği herkesi kapsardı. Herkes ondan 
istifade ederdi. Rahm etin, toprağı yeşerttiği, ka
inatı suladığı ve insanları sevindirdiği gibi, onun 
rahmet olarak gönderilmesi de bütün âlemi sevin
dirmiş ve ondan herkes istifade etmiştir. İlk önce 
Cebrail (a.s) ona Kur’ân okur, daha sonra Hz. 
Peygamber, Cebrail (a.s) a Kur’ân okurdu. İşte bu 
esnada Kur’ân’la buluşmanın şevki onu harekete 
geçirir, cöm ertliğinin sınırı olmazdı.

Mü’minler de imanları, ihlasları ve imkanları 
nispetinde bu ayda cömert olmaya çalışır, yedirir, 
giydirir, içirir, fakirlere, yoksullara, yetimlere, 
muhtaçlara yardım eder ve onların gönlünü ka-
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zanmayı hedeflerler. Kur’ân gibi bir Kitab-ı Ke- 
rîm’e sahip olmanın, onunla buluşmanın, tanış- 
manın, barışmanın ve kucaklaşmanın verdiği aşk, 
şevk, sevinç ve neşe ile ikramda bulunurlar. Elle
rinde ve avuçlarında ne varsa onunla bir oruçlu
yu, bir muhtacı, bir komşuyu, bir akrabayı sevin
dirmenin telaşına düşerler. Bu gayretleri ile oru
cunu tamamlamaya çalışırlar.

2- Oruçluya İftar Yemeği Vermek

Ramazan ayı boyunca devam eden iftar faaliyetle
ri, toplumda büyük tesir uyandırmakta, birliğin ve 
dirliğin sağlanmasına önemli hizmette bulunmak
tadır. Bu güzel uygulama, insanları; akrabaları, 
komşuları, dostları, zenginleri, fakirleri ve kısaca 
toplumun her kesimini birbirine bağlayan önemli 
bir âmil olarak yerini korumaktadır.

Peki, insanları bu yarışın içerisine iten faktör 
nedir? Neden insanları iftar sofralarına davet ko
nusunda tatlı bir rekabet vardır? Hiç şüphesiz bu
nun dayanak noktası ve itici gücü Hz. Peygambe
rin bizatihi kendisi ve sünnetidir. Bir Mübarek sö
zünde bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Bir oruç
luya iftar açtıran kimseye, oruç tutan kimsenin seva
bı gibi sevap verilir. Diğer taraftan oruç tutanın seva
bından da bir şey eksilm ez.”4

Görüldüğü gibi hadiste, oruçlu bir kimseye if
tar açtırmanın mükafatından söz edilmektedir. 
Bütün mü’minler, bu teşvik edici ve sevap vaat

edici müjdeye nail olabilmek için Ramazan ayın
daki bir oruçluya “iftar açtırma” güzelliğini, özve
ri ile bütün gönül zenginliklerini ve göz toklukla
rını ortaya koyarak yaşatmayı azmeder. Bu ve ben
zeri hadisler, onları öyle cazibe alanına almıştır ki, 
varlığı olan da olmayan da en azından ikram ede
bileceği aşı, suyu, ve bir dilim ekmeği olduğunu 
düşünerek bu koşunun içerisinde yerini almaya 
çalışmaktadır.

3- Oruçlunun Duasını Almak

Hz. Peygamberimiz, "Üç kişinin duası reddedilmez. 
Birincisi ddaletli devlet başlianı. İkincisi oruçlu bir 
kimsenin iftar edinceye liadar yaptığı dua. Üçüncüsü, 
mazlumun duası.. . ” buyurmuştur.5 Bir başka hadi
sinde ise şu beyanda bulunmuştur. “Hiç şüphesiz 
oruçlu bir kimsenin iftar açacağı anda (yaptığı talidir- 
de) reddedilmeyen duası vardır.”6

Görüldüğü gibi her iki hadiste de, oruçlu bir 
kimsenin yapacağı duanın Allah katında kabul 
görmesinden söz edilmektedir. Çünkü oruç, 
önemli bir ibadettir ve riyadan uzak olarak yapı
lan bir görevdir. Bir kutsî hadiste “Adem oğlunun 
her ameli kendinindir. Yalnız oruç benim içindir. 
Onun mükafatını ancak ben veririm”7 buyurulmuş- 
tur. Oruç ibadetinde olduğu gibi bütün ibadetle
rin mükafatını da sadece A llah verir. Bu hadiste 
“onun mükafatını ancak ben veririm ifadesi”, oru
cun önemi ve diğer ibadetlere nazaran daha üstün
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olduğuna işaret etm ek içindir. Oruç tutan bil
icimse, bu ibadeti ile A llah ’ın rızasını kazanmaya 
daha yalcın ve daha layıktır. Rabbimiz, oruç iha- 
detine ayrı bir önem  verdiği için, bu vazifeyi ya- 
pan kimseye de hususi bir imtiyaz tanımıştır. Hz. 
Peygamberin ifadesiyle, onun duasını reddetme
yeceğini beyan etm iştir lci, bu durum, Müslüman
ların gönlünde derin tesir bırakmıştır. Oruçlu bir 
kimsenin duasını almak ta belki bu hissiyattan 
kaynaklanmaktadır. Oruçluyu A llah için doyur
manın değeri ve üstünlüğü tabiri caizse buradan 
başlamaktadır. “A llah  razı olsun, A llah  bereket 
versin, geçmişlerinizin ruhu şad olsun, A llah ka
zancınızı hayırlı kılsın, A llah çoluk çocuğunuza 
afiyet versin” gibi duaların Allah katındaki değe
rine inananlar, ne ikram etmezler ki.. Bu dualara, 
hepimizin birey, aile, toplum ve millet olarak ih
tiyacımız vardır.

Peygamberimizi (s.a.v) Sa ’d b. Muaz’ın yanın
da iftarını açtıktan sonra şöyle dua yapmıştır: “Ya
nınızda oruçlu kim seler iftar açsın, yemeğinizi iyi kim
seler yesin, m elekler size dua etsin.”8

Hz. Peygamberin bu duası ve irşadı, Ramazan
daki iftar faaliyetlerinin temel kaynağı olmuştur. 
Oruçlu bir kimseye iftar açtırmanın ve onun du
asını almanın önem ine işaret eden Hz. Peygam
ber, meleklerin bu ikramı yapanlara dua edeceği
ni de beyan etm iştir. Ayrıca iyi kimselere yemek 
yedirmenin mühim olduğuna vurgu yapmıştır. 
Hadiste geçen “ebrâr” kelimesi; A llah ’a itaat 
eden, A llah’tan korkan ve ona saygı duyan an
lamlarına geldiğine göre, bu sıfatı taşıyan kimsele
re yemek yedirmenin, onların gönlünü kazanma
nın, onların duasını almanın kıymeti ortaya çık
maktadır. İşte Ram azan ayında oruç tutan 
mü’minler, hem  oruçluya, hem yoksula, hem ak
rabaya, hem eş ve dosta iftar yemeği vermekle bü
yük bir kazanç elde etmekte ve olarm bereketli 
dualarını almaktadırlar.

4- Allah T eâlâ ’nın Rızasını Kazanmak

Kur’ân-ı Kerim, fakirleri, yetimleri doyurmanın 
çok önemli olduğunu belirtmekte ve bunu başar
mayı “sarp yokuşu tırm anm a” ya benzetmektedir. 
“...O  sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek 
veya açlık gününde yalan  olan bir yetimi veya aç açık 
bir yoksulu doyurm aktır.”9

Allah Teâlâ’n ın  seçkin kullarının (ebrârın)

özelliklerini Kur’ân şöyle anlatır: “O  kullar, şidde
ti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdik
leri sözü yerine getirirler. Onlar, kendi canları çekm e
sine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirir
ler. “Biz, sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne 
bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.”10

Oruç tutan mü’minler, Ramazan ayının feyiz 
ve bereketinden istifade etmek için hem ibadetle
re yoğunlaşırlar, hem de toplumda azımsanmaya
cak kemiyette olan yoksul insanlara destek olma
ya gayret ederler ve böylece A llah ’ın rızasına eri
şebilmeyi umarlar.

Ramazan ayı, toplum barışını sağlayan bir ay
dır. Bu ayın bireye, aileye, topluma ve millete ka
zandırdığını hiçbir ayın kazandırması mümkün 
değildir. Halk arasında “Kur’ân ayı” olarak nite
lendirilen bu ayın, rahmet esintilerinin ulaşmadı
ğı hiçbir fert yoktur. Bu açıdan düşündüğümüzde 
Kur’ân, toplumun birliğini, huzurunu, barışını 
sağlayan büyük bir güçtür. İnsanlara ikram etme, 
yardım etme, gönüllerini başkalarına açma, diğer
lerini sevebilme ve toplumun güçsüzlerini gözete- 
bilme ve onlarla beraber olabilme duyarlılığını 
veren Kur’ân’dır.

Ramazan ayında, sosyal ve iktisadı adaletin 
sağlanmasına ivme kazandıran Kur’ân’dır. Hiç 
şüphesiz Ramazan ayma, bu anlamı, bu değeri, bu 
kudreti Kur’ân vermektedir. “Keşke her gün Ra
mazan olsa” dedirterek, cemiyetin büyük çoğunlu
ğunun özlemine şahit olmak, Kur’ân’m, bu top
lum için ne büyük bir nimet olduğunu göstermez 
mi? Her yerde fakirler için kurulan iftar çadırları, 
sofraları, erzak dağıtım ı, nakdi yardımlar 
Kur’ân’m keremine, büyüklüğüne, derinliğine ve 
eşsizliğine delil olmaz mı? ■

Notlar:
1 Bkz. İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, Beyrut, 1999, X, 288
2 Buharı, Bedü’l-Vahy, 56, Savm, 7, Fedâilül’l-Kur’ân, 7,

Müslim, Fedâil, 50; Tirmizî, Cihad, 15, Siyâm, 2
3 Bkz. A ’raf, 7/57; Furkân, 25748; Nemi, 2763
4 Tirmizî, Savm, 82, İbn Mâce, Sıyâm, 45; Ahmed b. Han-

bel, IV, 114
5 Tirmizî, Daavât, 129; İbn Mâce, Siyâm, 48
6 İbn Mâce, Sıyâm, 48
7 Buharî, Savm, 9; Müslim, Siyâm, 163-165
8 Ebu Davûd, Et’ıme, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 138; Zibn

Mâce, Siyâm, 45
9 Beled, 90/12-16
10 İnsan, 76/7-9
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Ramazan ve Çocuk
OKULLARA RAMAZAN PEDAGOJİSİ

ASIM ÖZ

M
odern zamanlara kadar eğitim, daha 
çok çocuk eğitimi (pedagoji) odaklı 
olarak gündeme gelmiş daha çok er- 

dem, mutluluk, çocuktaki gizil hakikatleri ortaya 
çıkarma, eğitim aracılığıyla erdem ve ahlaki dav- 
ranışlara ulaşmayı hedeflemiştir. Eğitim zihinsel 
bir terbiye olarak anlaşılmıştır. Düşünsel temelle
rini Reform, Rönesans, Aydınlanma, Burjuva 
Devrimleri vb. bir dizi büyük dönüşümün oluştur
duğu modern-ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte 
erdem odaklı din eğitiminin nasıl ve ne aracılığıy
la yürütüleceği, kitlesel laik eğitim sistemi içeri
sinde dinin yerinin ne olacağı gibi tartışmalar yo
ğun olarak yapılmıştır. Kurumsal eğitim tasarıları 
sosyolojik düşünün modemlik-geleneksellik argü
manını merkeze almış çoğu zaman dini kurumsal 
eğitimden ya dışlamış yada denetim altında tuta
rak onu “resmi sansür”e uğratmıştır.2 Bu süreçte 
klasik eğitim bilimleri içerisinde yer almayan din 
eğitimi disiplini ülkemiz özelinde ikinci dünya sa
vaşı sonrasındaki tartışmalar neticesinde bağımsız 
bir disiplin hüviyetine kavuşmuştur. Soğuk savaş 
sonrası küresel değişimlerle birlikte eğitim kurum
lan, eğitim müfredatları önemli değişimler yaşa
mıştır. Ulus-devlet odaklı eğitim müfredatları kü
resel, postmodern bilgi toplumunun zihiniyet ya
pısına uyumlanmayı hedeflemektedir. Zamanın 
ruhuna uygun popüler söylemler akademya yanın
da zihni şekillenişini de etkilemekte ve bu da din 
eğitimine dair tartışmalara yansımaktadır.

Kuruluşu döneminden içinde yaşadığımız dün- 
ya-tarihsel durumuna değin Türk modernleşmesi

“N e liapıdan girdi 
N e de bacadan  
Uyumuştum pam u k ülkesinde 
Sabah uyandım ki, ram azan” 

M. Cemil Erdem1

B atı’nm  ayırt edici hegemon değerler matrisine 
uyumlulaşmayı esas almış ve buna uygun bir peda
gojik gelenek oluşturmuştur. Düşünümselliğe da
yalı inşa politikalarının ulus-devlet tarihselliğinde 
görünürleşen eğitsel dizgesiyle; günümüz dünya 
tarihselliğinin oluşturmaya çalıştığı küresel değer
lerle uyumlu eğitim dizgesinin bütün söylemsel 
farklılıklarına rağmen kıblesiz eğitim”3 hususun
daki kuramsal birlikteliklerinin görülebileceği hu- 
susularm başında din eğitimine yaklaşımları gel
mektedir.

Konusu açısından normatif ancak yöntemi iti
bariyle tecrübi bir (b)ilim  olan eğitim alanında 
özellikle kurumsallaştırılmış kitleselleştirilmiş zo
runlu ilköğretim alanında yöntemsel tartışmalar 
yanılanan yapılandırmacı eğitim müfredatıyla ye
ni tartışmalar gündeme geliyor. Yirminci yüzyıl
dan itibaren çocuğa ve çocukluk çağına yönelik 
artan bir ilgi olduğu bilmiyor hatta bu ilgi nede
niyle geçen yüzyıla “çocuk yüzyılı” denilmiştir. 
Çocukluk çağnın ilk çocukluk yada erken çocuk
luk olarak ifadelendirilen ve bilinçaltının büyük 
oranda şekillendiği 0-6 yaş arası bölümü ülkemiz 
özelinde düşünüldüğünde eğitim dizgesinin zorun
lu olmayan kısmında yer alıyor. Am a din eğitimi 
açısından bakıldığında hakim eğitim düzeninin 
eğitime nasıl bir görev yüklediğinin ve onun para- 
digmatik değerlerinin seküler değerler olarak uy
gulama alanına geçirildiğinin en iyi anlaşılabile
ceği kurumların başında geliyor ana okulları. Bu 
okulların müfredat programlarında din eğitimine 
yönelik hiçbir hedef yada davranış bulunmuyor.4
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Hatta dini davranışların yoğun olduğu aile orta
mından bu okullara giden çocukların batılı ayin
leri içselleştirmeye başladıkları dahi söylenebilir. 
Geçenlerde yeni müfredatla ilgili bir tanıtım  top
lantısında müfettiş bir arkadaşlarının bu yöndeki 
aktarımı ilginçtir. “Bizim evde Noel Baba yoktur. 
A ncak kızım anaokuluna gidince bizim eve de 
Noel Baba girdi. Çünkü öğretmenleri kartonlar
dan bu imgeye yönelik etkinlikler yaptırmış ayrı
ca dramatize çalışmalar yaptırmış.” Batılı değerle
rin, ayinlerin rahatlıkla hiçbir kısıtlamaya tabi tu
tulmaksızın yeraldığı müfredat programlarında 
toplumsal yapının omurgasını oluşturan din ve di
ni şiarlar, değerler ve normlar ne derecede yer al
maktadır? D inin muayyen günlerinin sembolik şi
arları, toplumsal iklim in dine ilişkin boyutları 
ders kitapları, okul ortamı, öğrenme, öğretme sü
recine ne oranda yansımaktadır? Bu ve buna ben
zer soruları sağlıklı biçim de tartışabilmemize ola
nak tanıyacak hususlardan biri; Ramazan’ın çocuk 
dünyasına ve okullara yansıyışları arasındaki irti
batsızlığın ortaya konulmasıdır. Ramazan ve ço
cuk ilişkisini eğitim kurumlan bağlamında tartış
mak; dini eğitim ve öğretimden ne anlaşıldığının 
ve buna bağlı olarak da dini eğitim ve öğretimin 
nasıl yapılacağının ortaya konulması açısından 
önemlidir.

Din eğitimi ve din öğretimi birbiriyle yalcın 
ilişki içerisinde olan  ancak farklılıkları olan hu

reçtir.
Çocuk yetiştirme, yüzyıllar boyunca insanlığın 

en önemli mesai alanlarından birini oluşturmuş
tur. Çocuk davranışlarına yön ve şekil verme ile 
ilgili uzun ve etkili listelerin yanında modern ik
tidar teknolojilerinin de yoğun ilgi gösterdiği bir 
alan olması nedeniyle de çatışma alanlarının ba
şında gelmektedir. Hepimiz çocuklarımızın iyi ol
malarını ve iyi birer yetişkin haline gelmelerini is
tiyoruz. V e buradaki iyinin de dinimizce belirlen
mesini istiyoruz. Çocuklarımızın önemli hayat 
tecrübelerini edindikleri ve ahlaki tabiatı da içine 
alan ikinci tabiatlarının şekillenmesinde etkili 
olan kurumsal dizgelerin başında gelir okul yaşan
tısının ilk yılları.

Çocuk terbiyesinde dinin önceliğinin ne ola
cağı ayrıca bunun metod ve içeriğinin ne olacağı 
hususunda din kitaplarında, eğitim tarihi kitapla
rında, felsefi düşünce kitaplarında kuramsal malu

suslardır. D in eğitimi literatürde pedagojik veri
lerden, gelişim özelliklerinden hareketle modern 
zamanlarda bir dinin ilkelerini, inançlarını davra
nış normlarını, ahlaki kodlarını, törenlerini öğret
mek, benimsetmek ve uygulatmak amacıyla mo
dern toplumlarda verilen eğitim olarak tanımlan
maktadır.5 D in öğretimi salt bilgilendirmeye yö
neliktir. D in eğitimi kaynağını Hz. Peygamber 
(s.a.v)’den alan bir kişilik modelini dini bir anla
yış yada zihni çerçeve geliştirmeye yönelik bir sü-

66 Ümran-Ekim  .2 0 0 5



RAMAZAN PEDAGOJİSİ / ÖZ

matların çokluğu yanında teorinin pratiğini orta
ya koyabilen çabalar yetersizdir. Örneğin anarşist 
eğitimci Tolstoy’u derinden etkileyen J.J Rousse- 
au’nun Emile adlı eseri, Emil isimli hayali bir ço
cuğun eğitimini ele alan düşsel bir yapıttır. Eğitsel 
ilkeler açısından kusursuza yakın bir öneriler liste
si sunan Emile yazarının yedi çocuğunu yetimha
neye bırakışı teorik kusursuzluğun pratik besle- 
nimsizliği hisusunda iyi bir ikaz edicidir.6 Aynı şe
kilde Tolstoy’unda çocuklarını terkedişi üzerinde 
de düşünülmelidir. Tabiat boşluk kabul etmez, ço
cuklarımız seküler kurumlara devam ediyor yada 
bizler seküler kurumlarda çalışıyor olabiliriz ancak 
gönülleri boş bırakmamamalıyız. Çocukların iç
ten  gelen arzu ile bağlanmalarını ve öğren
melerini teşvik edici pratikler ve etkinlikler için
de hergün yeniden yorulma eylemleri geliştirilme
lidir.

Her yeni doğan çocuk temiz bir fıtrat üzeredir. 
A llah ’ın hoşnutluğu ve Peygamber (s.a.v) çizgi
sinde nakışlardan Ramazan’ın payına okullarda 
neler düşmektedir, yada neler düşünülebilir? Her 
yazının ve her nakışın bir mevsimi vardır. Rama
zan mevsiminde çocukların ruhuna neler yazılabi
lir, onların yaşlarına gelişim özelliklerine göre A l
lah’ın öğretilmesi, Islami şiarların, muayyen iba
det şekillerinin öğretilmesi gibi hususlarda yaz 
mevsimlerini yada içeriği söyleminden bin beter 
çok kültürcü din öğretiminin amelsiz müfredat za
manlarını mı beklemeliyiz? Kuşkusuz herkes ken
di sorumluluk alanının mesulu ve çobanıdır. Her 
çobanda güttüğünden sorumludur. Fıtrat üzere 
dünyaya gelen çocukları kendi Kur’an-i kökleri
mize göre şekillendirmek ve dinin temel rükünla- 
rını öğretmek çocuk hislermi yönlendirerek şekil
lendirmek hususunda Ramazan’ın rahmetli ikli
minde çok şeyler yapılabilir.

Çocuklar bilindiği üzere ilköğretim birinci ka
demesinde (1-5 sınıflar) belki de onu aşacak da
ha ileri seviyeye kadar ibadetle mükellef değildir. 
Ancak henüz mükellef olmadığı bu devrede ona 
anlatacağımız hususlar onun kişilik yapısında 
önemli etkiler oluşturacaktır. Çocukluk çağının 
ilk yılları çocukta benlik, kişilik ve karakter yapı
sının yanı sıra kimlik oluşumunun temellerinin 
atıldığı ve anne odaklı olarak ortaya çıkan bağlan
manın farklı boyutlara doğru evrildiği önemli yıl
lardır. Bu yıllarda “çocuk neye bağlandığını bil

mez; ama hem bebek hem de çocuk kendinde ve 
kendisi gibi var olmayı sürdürmek için bağlanmak 
zorundadır.”7 Çocukların bağlanmaları üerinde 
taklitle, oyunla başlayan alışkanlık halleri önem
lidir. Zamanımızın hakim yetişkin telakkisinin 
aksine çocuklarda yetişkin olma yönünde ve yeti
şin davranışları hususunda uygulamaya sergileme
ye yönelik yoğun ve iştiyaklı bir arzu duyar ço
cuklar. Çocukta ahlaki benliğin kimliksel oluşu
mun temelleri hususunda Ashley Nontagu şunla
rı dile getirir. “Çocukta çevresindeki yetişkinler 
toplumunun farkına vardıkça büyüyüp yetişkin 
olmak yönünde tabii bir heves uyanır. Çok geç
meden henüz yeteri kadar büyüyemediği için bir
çok şeyleri yapmaya yeterli olmadığını öğrenir. 
(...) Çocukların oyunları çok defa büyük olma 
konusu etrafında döner dolaşır. (...) Çocuğun ah
laki gelişmesinde bu heves oyunları önemli bir yer 
tutar ve onları çevrelerindeki büyükler gibi olma
ya zorlar.”8

Alışkanlık ve bilinç hususundaki kategorik ay
rımlar çocuk dünyası için geçerli değildir. Alış
kanlıklar bilinç oluşumunda etkilidir, bilinç alış
kanlıklara gömülüdür. Birçok düşünür erdem, iyi
lik gibi durumların alışkanlıklarla, bilerek yada 
bilmeyerek kendisine önek aldığı kişilere benze
meye çakmakla çocuğu ahlaki benliğinin oluştu
ğunu belirtir. Bu açıdan bakıldığında bütün müs- 
lümanlarm yenilebilir yiyecekleri iftar vaktine ka
dar yemeyişleri çocuğun dünyasında farklı duygu
lar oluşturur. Ramazanın çocukluk dünyasında 
oluşturduğu etkiler ramazan tanıklıkları olarak ya
zılı hale gelmeye başlamıştır. Eski ramazanlar ede
biyatında huzursuzluğa açılan ramazan imgesine 
değin çoğul ramazan anlatılarında çocukluğun 
byük heyecan ve sevinçlerini görmek olasıdır.9 
Yahya Kemal’in 1922 yılında kaleme aldığı “Müs
lüman Rüyası” başlıklı yazısında sorduğu “Çocuk
lar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görür
ler?” sorusu önemlidir. Çocukların oruçla ilgili de
neyimlerinin törenselleştirilmesi çok önemli ve 
benliğin oluşumu için temeldir.10 Kuşkusuz oku
la giden bütün çocukların ramazan deneyimleri 
aynı değildir. Kudus için okullarında çıkıp taş at
maya giden Filistinli intifada çocuklarıyla derslik
lerinden iftara koşar adım yetişmeye çalışan ço
cukların iftar, ramazan deneyimleri farklı olacak
tır. Aynı şekilde müfredatın belirli gün ve hafta
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lar etkinlikleri içinde Ramazan’a yer veren eğitim 
anlayışla vermeyen eğitim deki çocukların hissi 
dünyalarıda farklı olacaktır.

Eğitim ve psikolojide taklit ve telkin hususu 
Gabriel Tarde (1843-1904) zamanından bu yana 
önemli bir husus haline gelmiştir. Tarde taklit ka
nunlarını üçe ayırır. Taklit içten dışa doğrudur. 
Taklit üstten alta doğrudur, fert ve toplumlarda 
taklit adet ve moda şeklinde gelişir.11 Çocuk dün
yasında da davranışların meleke haline gelişi süre
cinde çevreden görülen davranışların taklit edil
mesi önemli bir husustur.12 Taklitte de duygusal 
yönelimler önemlidir. Satı Bey “çocuklarda hissi 
temayüller, bütün hissiyat ve temayülatın hakimi 
ve nazımıdır” diyerek bu durumun altını önemle 
çizer. Peygamberimiz (s.a.v) döneminde sahabe 
çocuklarını oruça alıştırma, oruç tutan çocukların 
akşama kadar sürdürebilmeleri için oruçlarını za
mansız bozmasınlar diye oyuncak gibi çeşitli şey
lerle onların oruca alışmalarını sağlamaya çalış
mışlardır.13

Fatma K. Barbarosoğlu “Çocukluğundan gel
me bir alışkanlık ile halâ bana ramazan neşvesi 
aşılaycak gönüller beklerim. O  neşveyi artık be
nim aşılamam gerektiğini unutarak...”14 der. R a
mazan iklimini okullarda din derslerinin dışında 
bir ruh olarak yaşatabilecek etkinlikler öğretmen
lerce tasarlanmalıdır. Resmi ve geleneksel olarak 
tasarlanmış ders sınırlarının ötesinde vaaz ufku
nun ötesinde imkanlar oluşturma ve Islami ruhu 
okullarda da sürdürme girişimlerine hız verilmeli
dir.15 Bu bağlamda ilköğretimde Türkçe dersle
rinde öğrencilerle birlikte Ramazan sözlüğü çalış
ması yapılabilir. Bu çalışmalarda çocukların bazı
larının bildiği bazılarının ne anlama geldiğini 
kavrayamadıkları sözcüklerin anlamına yönelik 
çalışmalar yeralır. Ramazan, oruç, sahur, iftar, fid
ye, imsak, teravih namazı, kaza ve keffaret, mahya 
vb. çocukların afiş hazırlamaları, kolaj çalışmaları 
yapmaları gibi etkinlikler için iki minare arasına 
asılmış ışıklı yazılar olarak tanımlayabileceğimiz 
mahyaların sahih örnekleriyle öğrencilerin görsel 
sunu hazırlalamalarım sağlayabiliriz. Kur’an’dan 
Ramazan ve oruçla ilgili ayetleri ezberleme, hadis
lerden ramazan ve oruçla ilgili olanlarını bulma 
çalışmalarıyla çocukların  kültürel belleklerini 
zenginleştirebiliriz. Çocuk edebiyatı ürünlerinin 
ramazan ve oruçla ilgili örneklerinin seçkin olan

larından okuma yarışmaları, ezberleme, tamamla
ma gibi etkinliklerle içselleştirmelerini sağlayabi
liriz. Çocukların yaratıcı yazınsal etkinliklerle 
kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı ilk oruç öy
küleri yada Ramazan Günlükleri yazdırılabilir. Bu 
çalışmalarla dünyevi nitelikli çocuk yazını ürünle
rinin dışındaki dini içerikli m etinlerle çocukların 
tanışmaları sağlanabilir.

Çocukların biçimlenmesinde sevgiyle bağlan
dığı ve otoritesini içselleştirdiği insan modellerine 
öykünmek önemlidir. Bu imkanadan faydalan
mak ve çocuk dinselliğinin yetişkin dinselliğin
den farklılıklarını kavrayarak, çocuk ilmi haline 
çalışmayı ve ibadet yollarını öğretecek, hissettire
cek etkinliklerini düşünmekle gerçekleştirilebilir. 
“Allahım, çocuklarımın terbiyesi, te’dibi ve onlara 
iyilik yapmam hususunda bana yardımcı ol!” (İmam 
Zeynül-Abidin- Risaletü’l-Hukuk) ■
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Ramazan ve înfak
MALİ BİR İBADET OLARAK ZEKÂT

NECİP YOLCU

Y oksulluk ve sefaletin kol gezdiği dünyamız
da, bu sosyal âfetle mücadele etmek hem 
dini bir görev hem  de insani bir sorumlu

luktur. İnsanlık âleminde, toplumların ilerlemesi
ne, anlaşmazlıkların çözülmesine ve her türlü ay
rılıkların son bulmasına katkıda bulunacak olan 
yardımlaşma çeşitlerinin başında zekat gelir. Ü l
kemizde, Ramazan ayı, genellikle infak, sadaka ve 
zekat açısından bir fırsat olarak değerlendirilir.

Hz. Peygamber, zekat meselesini sosyal bir me
sele olarak ele aldıkları bir hadislerinde şöyle bu
yurur:

“Zelcât, İslam'ın köprüsüdür.”1
Zekât, sözlükte, temizlemek, çoğalmak, art

mak, bereketlenmek ve büyümek anlamlarına ge
lir. Zekata, zekat adının verilmesinin sebebi, ma
lı, büyütmesinden ve çoğaltmasından dolayıdır. 
D inî bir terim olarak zekat, belli bir malın belli bir 
kısmını, belli olan yerlere ve kişilere vermektir.2

Kur’an’m muhtelif âyetlerinden öğrendiğimiz 
kadarıyla, oruç, hac ve namaz gibi zekat da bütün 
ilahî dinlerde vardı. Yani, her semavi dinde bir ta
kım teferruatlar dışında zekât diye mali bir ibadet 
türü vardı.3

Zekat, insanların A llah ’a kullukta samimiyet
lerine ve doğruluklarına işaret etmesi bakımından 
tasdik etmek ve doğrulamak anlamında sadaka 
olarak da adlandırılmıştır: “Onların mallarından 
kendilerini temiz ve pak edeceğin bir sadaka a l”4 âye
tinde geçen ‘sadalca’ kelimesi doğrudan ‘zekat’ an
lamına kullanılmıştır.

Kur’an’da zekat sözcüğü 33 yerde geçer. Özel

likle 27 yerde namazla birlikte zikredilir. Nasıl ki 
bir müslüman, bedenle yapılan namaza, hem mal 
ve hem de bedenle yapılan hacca önem verdiği gi
bi, mal ile yapılan zekat ibadetine de gerekli öne
mi vermeli ve duyarlığı da göstermelidir.

Hz. Peygamber zekatı, zenginle fakir Müslü- 
manlar arasında kurulan bir köprüye benzetir: 
“Zekat, İslamın köprüsüdür.” Bu sulh, barış köprü
südür. Zengin ve fakir arasında kin ve yıkıcılık ye
rine, karşılıklı yardımlaşma ve kardeşlik duygusu 
yer alır. Çünkü zekat, toplumda sermayenin belir
li ellerde toplanarak tekelleşmesini ve sınıfların 
ortaya çıkmasını önler. Hoşgörü ve sevgi ortamı
nın doğmasına ortam hazırlar. Zekat, “benim kar
nım tok, başkalarından bana ne” gibi bir bencillik 
duygusunu önler. Zekat, bir sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma örneğidir.

İslâmî düşüncede zekat, maddî ve manevî bir 
arınmadır. Zekatını veren bir Müslüman rûhen 
arındığı gibi, malı da artmaya vesile olur. Peygam
berimiz bir hadislerinde: “Mallarınızı zekat ile koru
yunuz, hastalıklarınıza sadaka ile tedavi ediniz, bela 
dalgalarını duâ ve niyaz ile l<arşılayınız”5 buyurmuş
lardır. Zekatını, hakkıyla veren bir kimse iç huzu
ra erer, mutlu olur. Yardım etmiş olma hazzı, içini 
ve dışını kaplar. Aynı zamanda yardım görenlerin 
saygı ve sevgisini de görür. Böylece toplumsal do
kuda bir barış ve birlik ruhu hayat bulur.

Yine zekat vermek, fertleri, eşyanın kulu-köle- 
si olmaktan korur. Nereden gelirse gelsin, yeter ki 
gelsin gibi daha çok kazanma ihtirasını frenler, 
kalplerin katılaşarak, toplumun güçsüz, kimsesiz
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kimselerine karşı duyarsız hale gelmesini önler. 
Zekat, kişi de özveride bulunma alışkanlığının ka
zanmasına neden olur.

Zekat veren kimse, ruhsal açıdan sağlıklı ve 
dengeli olur. M alını zekat vererek arındıran kim
se, kendisini de m alının, sermayesinin esiri ol
maktan kurtarır. Zekat malın sigortasıdır. Bunun 
için Hz. Peygamber, “zekatla, mallarınızı koruyu
nuz” buyurmuşlardır.

Zekat verirken nelere dikkat etmeliyiz?
1. Zekat ve sadaka verirken gönül incitici ol

mamalıyız. Bu konuda Kur’an’da A llah ’ın uyarısı 
şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’a  ve ahiret gününe 
inanmayıp, insanlara gösteriş için malını sarf eden 
kimse gibi, sadakalarınızı başa kakm a ve eza etmekle 
boşa çıliarmayın.”6 İslam tarihinden öğrendiğimi
ze göre , Peygamberimizin hanımı Hz. Ayşe, faki
re göndereceği sadakayı, zekatı süsledikten ve en 
mükemmel hale getirdikten sonra gönderirmiş. 
“Niçin böyle yapıyorsun? diyenlere: “Ben A llah ’ın 
elçisi Hz. M uhammed’den işittim ki, sadaka, iyilik 
ve ikram, fakirin eline ulaşmadan önce, A llah ’ın 
eline düşer.”7 Bu rivâyette geçen “Allah’ın eli” ifa
desi, mecazî/sembolik bir anlatımdır. Bunun anla
mı, önce sadaka verilecek malın A llah ’a layık ol

ması, bir başka ifade ile, zekat olarak ayırdığımız 
mallar, modası geçmiş ve kalitesi en düşük değil; 
en iyisi olmalıdır, anlamınadır. Yani, zekat malla
rımızın en iyisinden verilmelidir. Böylece, zekat 
verilecek mal, alan tarafının bir ihtiyacını karşıla- 
malıdır. Kur’an’da: “Sevdiğiniz mallardan vermedik
çe iyilik yapmış olmazsınız” buyrulmaktadır.

Yardım veya zekat verilirken, muhatapların 
kendi malı, hakkı imiş gibi verilmelidir. Çünkü 
Kur’an’da: “Zekatı verin”8, “zenginlerin mallarında 
dilencinin ve iffetinden dolayı dilencilik etmeyen yok
sulun da hakkı vardır”9 buyrulur.

Onun için kendilerine zekat verilen kimseler 
ne gönül diliyle ve ne de beden diliyle rahatsız 
edilmemelidir.

2 . Zekat verecek kimse, zorunlu ihtiyaçların
dan ve borcundan başka nisap miktarı ve daha 
fazla bir mala sahip olmalıdır. Nisap, bir müslü- 
manın zekatla yükümlü olmasını sağlayan asgari 
mal miktarıdır. İşte zekat verebilecek konuma gel
miş bir müslümamn, zekatını vermede acele et
mesi gerekir. Zekat vaktinde verilmeli, zekata ta
bi olan malların zekatı iyi hesaplanmalı, eksik de
ğil fazlasıyla verilmelidir. Çünkü, fazlasıyla ver
mek, kişiye sadaka sevabı kazandırır.

3 . Zekat gizli veya açık verilebilir. Ama, gizli 
verilmesi daha çok övgüye değerdir.10

4 . Zekat, gerçekten ihtiyaç sahiplerine veril
melidir. Özellikle böyleleri aranıp bulunmalıdır. 
İhtiyaç sahibi olduğu halde, utanmalarından dola
yı kimseden bir şey isteyemeyen yoksullar aranıp 
bulunmalıdır. Zekat verirken, yakın akrabalar, ya
kın komşular ve mukim olduğumuz beldede yaşa
yan insanlara öncelik hakkı verilmelidir.

Unutmayalım. Paylaşılan mal ve sermaye tü
kenmez, aksine artar. m

Notlar:
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Ramazan ve Hayat
HAYATIN FOTOĞRAFINI OKUMAK

NACİ CEPE

M
odem selcüler dünya düzeni, hayatı ka
raborsaya düşürerek, insana başta birey- 
selleşmeyi, yalnız bırakılmayı, terk edil

mişlik duygularını tattırmaktan ve elinden gelen 
ne varsa yaptırmaktan çekinmemekte. İnsanı ha
yatın bir öznesi olmaktan çıkarıp atıl, işe yaramaz 
bir nesneye dönüştürmeye özen gösteren bir gay
ret içinde..

Yaşadığımız modern seküler dünya; bizlere 
kendimizi dinleyecek, arındıracak bir zaman ve 
imkan bırakmamakta. Meşgul edecek, oyalayacak, 
rızık edinmeyi bela edecek ve stresle ruhlara her 
gün işkence ederek ve yaşamdan uzaklaştırarak bir 
inançsızlığın işe yaramaz curufatı haline getirmeyi 
de görev bilmekte.

İnsanı, nesnel konumla bir curufata, olumsuz 
bir yüklemle baş edilmez ve çığrından çıkmış tut
kulara göre şartlandırmış durumda. Bireysel ben
cilliğiyle insanı zirve noktalara taşıyarak, yapay 
tebessümlerle bu zavallı insanı “başarı” ile ödül
lendirip, şımartmakta ve müstağniliği öğütlemek
te. Kendi kendini yeterli görmeye başlayan ve fü
tursuzluğu tatmış insana, ilahlık yapmayı da em 
poze edebilmekte. Sekülerizm; deformasyona uğ
rattığı bu insanın ilahlığım ifşa etmesini de iste
yip ve kendi kendisini inkar ettirme ihanetini de 
bizzat kendisine yaptırabilmekte.

Böylesine iyi kurgulanmış bir sekülerleştirme 
siyaseti, yukarı doğru ivme kazandıkça yaratıcıya 
ait hayat ve hayatın mekanı olan evreni ve ev
ren idrakimizi de kavramayı kalın perdeler ile ka
patmaya çalışıyor. Böylelikle anlam ve kavrayışla

rımızı da tutsak kılarak, hayatın merkezine seküle- 
rist iman ile kutsadığı insanı oturtabilmek için 
bütün gücüyle efor sarf ediyor..

Hayatlarımız, kesintisiz sekülarist etkinliklerle 
dermeyan edilirken, kesintisiz devam eden yaradı
lış yasalarının da farkında olmadan ve göremeden, 
kesintisiz bir iman ile rabbimize kulluk edemeden 
yaşamak ne büyük gafillik... ne büyük dalalet...ne 
büyük körlük...

Oysa insan, düşünen ve konuşan bir varlık ola
rak ruhunu teselli edecek ve kendini dinleyecek, 
dinlendirecek bir zaman da ayırabilmeli kendine. 
Kendini ve hayatın içindeki rolünü her zaman 
gözden geçirebilmeli. Kötülüklerden, yanlışlıklar
dan ve kendisi için oluşacak bütün olumsuzluklar
dan uzaklaştıracak kirlenmemiş ortamlara taşıyıp 
ve o mekanlar içinde arınıp temizlenebilmeli. En 
önemlisi her şeye dur deyip kendini, insanlığını, 
güzelliğini yeniden hatırlayabilmek. Bütün kir
lenmişliğe rağmen sessiz sessiz göz yaşı akıtabilirle- 
İl

işte tam böyle bir zamanda Ram azan...
Hayati, yeniden gözden geçirmenin ve boşa 

gitmiş ve gidecek zamanların muhasebesini yapa
cak, felahı kendisi ve başkası için isteyecek ve yıl
da bir kez de olsa insan için özel ve yaşanılacak bir 
zaman bahşedilmiş.. Yılda bir defa tekrar edilen 
rahmet atmosferini, yüce yaratıcımız insanlığa bir 
lutuf olarak sunmuş.. Hayatımızın ve ruhlarımızın 
her yıl balans ayarının şefkatle yapıldığı mübarek 
bir ay: Ramazan. İnsanın yılda bir ay mola vererek
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ruhunu ve bedenini A llah’a kulluk yaparak ken
dini en iyi biçimde gözden geçirebileceği ruhsal 
arınma istasyonu: Ramazan.

Bir aylık rahm etin, bereketin, temizlenmenin 
safiyetiyle gönüllere imza atılacağı, şamil bir iba
det ve taat ayıdır Ramazan.

Ne bireysel yalnızlık, ne de münzevi bir yal
nızlık mekanıdır ramazan. Yılda bir aylık ruhumu
zu ve bedenimizi rahm eti ve bereketiyle bakıma 
alan lütuf ve ihsan iklimidir, Ramazan.

Bir ay bütün dünyaya hakim olacak iklim, ruh
ları ve gönülleri rehabilite edecek ve insanı gü
nahlardan uzaklaştıracak, kesintisiz rahmet vere
cek biçimde, beşeriyete arz olunmuş çok özel bir 
zamandır, Ramazan.

Ramazan; insan bencilliğinde, heva ve heves
lerinde yeni tadilatların yapılıp, terbiye ve tezkiye 
edilerek özgür bırakıldığı özel bir manevi mutlu
luk anıdır.

Ramazan; A llah  tarafından insanın yararına 
seçilmiş bir arınma zamanıdır.

Ramazan; bir nefis tezkiyesi yapmanın, kendi
ni tanımanın zaafları aşmanın, coşkuyla taşmanın 
zamanıdır.

Ramazan; m anevi boşluğun doldurulduğu 
mutluluk ve özgürlük sevincidir.

Ramazan; ruhumuzun ve gönlümüzün arınarak 
ruh dünyamızın merkezi olan kalbimizin nasibi 
kadar ayar yapıldığı bir uhrevi zaman hazırlığıdır.

Ramazan; insana ve insanlığa ait ruh dünyala
rının revize edilerek ıslah olunduğu yılda bir kez 
tekrarlanan röper noktasıdır.

Ramazan; temizlenmiş, arınmış, ruh 
ve yürek medeniyetidir.

Ramazan; uzletten uzak bütün mü
m in insanların birlik ve beraberlikte bu
luştuğu ruhsal kararlılığın güzide bir ey
lemidir.

Ramazan; bilinç yarılmalarının, bi
linç yorulmalarının regüle, balans ve re
habilite olabileceği seçilmiş zamanın 
mekanıdır.

Ramazan; A llah ’a açlıkla yapılan bu 
ibadet esaslı bir kulluk bilincine ulaşma 
fırsatıdır.

Ramazan; bilinç kaymalarının, bilinç 
kirliliklerinin ve bilinç kayıplarının de
şarj olduğu seçilmiş bir zamandır.

Ramazan; ruh asaletinin tevbe ile in
şa edilebileceği, ahlaki mimarinin de tezyin edile
rek taltif edileceği, A llah ’a ram olmuş bir kulluk 
öğretisiyle bir gönül enerjisi ve gönüller sinerjisi
dir.

Ramazan; kulluk bilincinin olgunlaştığı, imani 
bir yaşam fırsatının elde edildiği rahmetin ayıdır.

Ramazan; seçilmiş bir zamanla insanı ve in
sanlığı rahmetiyle gark ederken, yine bu ayın son 
on gününde Hz. Peygamber(s)’in bize uygulayarak 
gösterdiği itikaf ibadeti de arınmanın doruğa çık
mış zamanıdır. İtikaf; esaslı tezekkürün, esaslı te
fekkürün, ihlas ve takva ile bezendiği çok özel 
takva mekanıdır.

Sonuç olarak, hayatın en dinamik ve en 
önemli öğesi olan insan, bizzat hayatın içinde ol
malı ve bulunmalıdır. Yaşarken hayatı öğrenmeli, 
tanımalı hayattan ne beklediğini, hayatın ondan 
ne istediğini bilerek hayatın içinde yaşatılan en 
temel ve özgün değerlere ortak olmalıdır.

“Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğin
den başka bir şey yoktur.” (N ecm  3 9)

Emredici hayat rehberimizin sesine dikkatle 
kulak verecek bir mümin kişilik içinde bulunul
malı.

Hayatın kendini anlatan fotoğrafını iyi çekip, 
bizzat hayatın içinde birlik ve beraberlik içinde 
yaşayarak anlamlı kılmalı ve doğru okumalıyız. 
Hayata dair sorularımıza hep birlikte cevaplar 
aramalıyız. Çektiğimiz fotoğraftan öğüt alıcı doğ
ru okumalar da yaparak hayatımıza dair arınılmış 
yeni yaşama fırsatları yakalamalıyız.. ■
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ŞÛLE YÜKSEL ŞENLER: 
“TESETTÜR GİZLENMEKTİR”

K on u şan :
Fatma K U TLU O Ğ LU

1967lerde fırtına gibi girdi Türkiye’nin gündemine. G azete yazılan ve konferanslarıyla Türkiye’yi ayağa kal
dırdı. Bütün hanımlar akın akın tesettüre giriyorlardı.. O , baskıcı dönemin karanlığından yavaş yavaş sıyrılma
ya başlayan, manevi değerlere susamış, adeta çölleştirilmiş bir millete düşen bir su damlasıydı adeta. Tarihin se
masında parlayan, direnişçi müslüman bir kadın ve müslüman kadın hareketi içinde çok büyük ve önemli bir ro
lü olmuş şahsiyet: Şule Yüksel Şenler H anım efendi. . .Bir bayrak açmıştı. Sadece kuvvetli kalemiyle değil, Türki
y e’yi bir baştan bir başa, kanş l<anş konferanslarıyla dolaşarak... İnsanlığı aydınlatan o güzel, manevi, edebi hi
tabetiyle.. . Hiçbir daveti reddetmeyen, hiç kimseyi küçümsemeyen mütevazı, kararlı öncü bir mümine hanım ...

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle programlara ve etkinliklere katılamıyordu. Araştırma ve Kültür V ak
fı Bayan Seminerleri çerçevesinde Haziran ayı sayımızda sizleri de haberdar ettiğimiz bir programla Şule Yüksel 
Şenler Hanımefendi uzun süredir İcavuşmayı özlediği müslüman kardeşleriyle Feza Sineması Kültür M erkezi’rıde 
bir araya geldi. Fatm a Kutluoğlu’nun sunduğu ve sorularıyla açılım sağladığı program oldukça verimli geçti.

Şule Yüksel Şenler Hanımefendi ile gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren bu sohbetin, özellikle genç l<ar- 
deşlerimiz için son derece önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor ve bu kıymetli sohbetten sizler için pasajlar sunu
yoruz..

Fatm a K utluoğlu: Kendileri 29 Mayıs 
1938 ’de Kayseri’de doğmuş. Aslen Kıbrıslı. M o
dern bir hayat yaşayan bir aile ve bu ailenin için
de yetişmiş bir genç kız... Evet, hidayete erişiniz 

ve ardından yazıya başlayışınız...

Şule Yüksel Şenler: Hidayete erdikten sonra, 
tesettüre tam girip İslam’ı yaşamaya başladıktan 
sonra, iki senem basın hayatından uzak geçti. Ka

dın gazetesinden ayrıldım. Başka yerde de yazmı
yorum. İki sene boyunca yine toplantılar yapıyo

ruz, İslami çalışmalarımız oluyor. Bir gün bir yazı 
yazdım, dayanamadım.

O  zamanlar İslami hiçbir gazete yoktu. M eh
met Şevket Eygi Beyin neşrettiği, büyük boy m ec
mua ebadında haftalık olarak çıkardığı Yeni İstik
lal Gazetesi vardı. Ben buraya ilk yazımı gönder
dim. Ama bana gazetenin bir teklifi olduğundan

değil; gazetenin herhangi bir yerinde neşredilsin 
diye... Çünkü görüyordum lci, müslüman hanımla
ra veyahut da dininin icabını yaşayamayan kesi
me hitap eden ne yazı, ne de herhangi bir konuş

ma duyamıyordum o zamanlar. O  yüzden ilk yazı
mı “İslam kadınına hitap” başlığıyla yazıp gönder
dim. Şevket bey, benim bu iç sayfalarda neşredile
cek düşüncesiyle gönderdiğim yazıyı, gazetenin 
baş sayfasına, kapağa koyuyor. Büyük puntolarla 
da “İslam kadınına hitap” yazıyor. Yanında da bir 
fotoğraf: çarşaflı, cilbab giyinmiş ve peçeli üç ba
yan... Üçü de ellerinde kitaplar, üniversite kapı
sından içeri girerken, en önde gideni peçesini kal

dırmış, arkadan gelenler de hazırlanıyor. Altında 
da “Pakistan’da üniversiteye giden üç genç kız ta
lebe” başlığı var. Tabi, yazı bu resimle bütünleşin
ce, bizim. Türk Kadınlar Birliği, derhal harekete 
geçiyor ve ilk davam, böylece ilk İslami yazımdan
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oluyor, Mahkeme açılıyor, ikinci celsede beraat... 
Hatta öyle bir olaydı ki göz yaşlarıyla inanama
mıştım: Savcıları hep sanığı itham eden biliriz. 
Genç, sarışın, delikanlı gibi bir savcı beydi. Su
çum malum, 162’ye giriyor, ikinci celsede söz sav
cı beye verildi. Hakimler kararlarını verdiler. Sav
cı bey’e “Siz ne diyorsunuz, buyrun” dediler. Ben 
de savcılara kötü gözle bakıyorum. Çünkü ekseri
yetle itham eden, suçlayan, ağır cezalar veren ma
kamdır orası. A m a orada ses sol taraftan geldiği 
halde, sanki sağ tarafımdaki avukatım konuşuyor. 
“A llah A llah” diyorum. Savcı konuşuyor belli 
ama-o nasıl müdafaa: “Sayın mahkeme heyeti! Sa
yın yazarın dediği gibi, kadın alçaldıkça beşer, in
sanlık alçalır. Kadın örtündükçe, evinin hanımı 
oldukça, evlatlarını güzel yetiştirdikçe cemiyetler 
yükselir.” Görseniz, tam bir konferans... kendi 
kendime diyorum k i “Seni sinsi, bakalım şimdi al
tından ne çıkacak? dolaşacak dolaşacak, sonunda, 
doğru diyorsunuz am a kanunlarımızın şu maddele
rine göre suçlusunuz diyecek ve tabi ki şikayetçi 
olacak.” Beraatını talep ediyorum demez mi? A l
lah razı olsun. Islami ilk yazım, açılan ilk davam 
ve aldığım ilk beraat...,

Elhamdülillah...

Fatm a Kutluoğlu: Siz bunu anlatırken beni

bir başka mecraya doğru kay
dırdınız. Büyüklerin bir lafı 
vardır: “Girdim ilim meclisi
ne, eyledim talep. Dediler ki 
illa edep, illa edep”. Maalesef 
günümüzde kaybettiğimiz de
ğerlerden biri. Allah hepimi
ze tevazuyu ve O ’nun rızasına 
uygun ihlası nasip etsin inşa- 
allah.

Hem en buradan konfe
ranslara dönerken, bir konfe
rans dönüşünde Necip Fazıl 
ile, Ustad ile uçakta karşılaşı
yorsunuz. Rahm etli Necip 
Fazıl bey, kolay kolay da kim
seyi beğenmeyen bir insan, 
tenkidi ile de meşhur, size so
ruyor: “Şule Hanım nerelere 
gidiyorsunuz?” Şule hanım da 
“Çağrıldığım her yere” de

yince, “Olmaz, kendine dikkat etmelisin. Büyük 
şehirlere git ama diğerlerine kendini bu kadar çok 
yorma” diyor. Peki Şule hanım ın cevabı ne olu
yor?

Şule Yüksel Şenler: Tabi inanamadım. Üstat 
bu. Konferanslar veriyor, dolaşıyor. Allah kat kat 
razı olsun. A llah rahmet eylesin. Fakat kim olursa 
olsun karşımda, o bu şekilde “Kazalara gitmeyin, 
büyük yerlere gidin, sonra çabuk tükenirsiniz” de
yince, o zaman, “Üstadım, elimde olsa, inanır mı
sınız, değil kazaları, mahalleleri, köyleri dolaşaca
ğım. Ama ne vakit var, ne imkan. Yalnız, demek 
ki yine o ihlasla hareket etmemizin neticesi ola
rak, köydekiler de traktöre binmiş, minibüslere 
binmiş beni dinlemeye geliyorlardı. Ben onlara gi- 
demesem de, onlar geliyorlardı.

Fatma Kutluoğlu: Şule ablanın konferansla
rıyla ilgili o kadar çok hatıraları var ki... Ama ki
tapları... Huzur sokağı milyonların izlediği, yüz 
binlerin okuduğu bir eser... Şule abla Huzur Soka
ğı romanını yazmadan çok önce bir film senaryo
su olarak kaleme almış. Daha sonra Mehmet Şev
ket Eygi bey, kendisinden bugün gazetesinde ya
yınlanmasını rica etmiş ve yayınlanmış. Kitabın 
birinci bölümü bitip ikinci bölümü yazmaya başla
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dığı sırada beşinci cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay’m verdiği bir beyanatı eleştirmesinden dolayı 
hakkında dava açılmış. 13 ay 10 gün hapis cezası- 
na çarptırılmış ve Bursa cezaevine girmiş, ikinci 
kısım oraya kalmış. Bursa cezaevi ve size af habe
rinin gelmesini kısaca zikreder misiniz?

Şule Yüksel Şenler: Hakikaten çok enteresan 
bir olaydı. Ceza evi savcısı koğuşa geldi dedi ki 
“Müjde! A f var”. Bütün koğuş, af var diye sevinç 
çığlıkları içinde. “Hayır” dedi, “size değil, Şule ha
nıma”. O  zaman “basın affı mı çıktı?” dedim. “H a
yır, bu özel af. Cumhur başkanı sizi affediyor. Bir 
haftaya kadar buradan tahliye olacaksınız.” dedi. 
O  kadar şaşırmıştım ki... herkes boynuma sarılı
yor. “Durun” dedim. “Savcı bey, anlayamadım, 
kim kimi affediyor?”. “Cumhur başkanı sizi affedi
yor. Biliyorsunuz onun özel af yetkisi var.” dedi 
savcı bey. “Tam am  da... h iç suçlunun masumu af
fettiği görülmüş müdür?” dedim. “Anlamadım” 
deyince, “ben size bir gün meseleyi anlatmıştım. 
Benim ceza evine giriş sebebim cumhur başkamna 
hakaret. Kaldı ki ben ona hakaret etmedim. Ama 
hakaretten hapsedin denildi ve hapsedildim. O  
kadar davamın hiç birinden caza almadım ama 
cumhur başkanının hapsedin demesiyle ceza evi
ne girdim ve şimdi beni affediyor. Hayır! Asla... 
Ben böyle bir affı kabul etmiyorum. Ben bu zin
danda takdir edilen cezam ne ise, o kadar yatıp, 
başım dik olarak çıkmak istiyorum.” dedim. “ 
Ama Şule hanım, nasıl olur?”dedi, “Ama siz iste
meseniz de, değil mi ki bu af gönderilmiş, dosyala
rınız istenmiştir, siz istemeseniz de ben sizi jandar
malarla dışarıya attırırım .”. “Tabi” dedim. “Gayet 
tabi beni jandarmalarla dışarı attırabilirsiniz,ama 
ancak benim cesedimi atabilirsiniz dışarı. Benim 
ölüm çıkar ama dirim cumhur başkanı tarafından 
affedilerek çıkmaz. Çünkü suçlu cumhur başkam
dir. Kuran’daki tesettür ayetini inkar etmiştir ve 
daha başka suçları da vardır. Söyleyin ona, o önce 
Yüce A llah’tan af dilesin. Allah affetsin. Sonra 
m illetten af dilesin ve sonra da bir mümin olarak 
benden af dilesin. Ben onu affedeyim. Lütfen 
dondurulsun affım” dedim. Böylece donduruldu 
affım ve çıkmadım ceza evinden.

Fatma Kutluoğlu: Buradan hemen bu güne 
geliyorum. Haksız yere suçlanan siyasiler, düşünce

suçluları ne hikmetse böyle bir davranışı göstere
mediler. Onlar “keşke bir af çıksa, keşke birileri 
çıkıp bizi mazur gösterse de haksız yere suçlandığı
mız şeylerden dolayı hapse girmesek” diye nere
deyse yalvarır oldular. Ben bu dönemde yaşayan 
bir insan olarak, müslüman kimlikli bu insanların 
yaptıkları bu davranıştan hicap duyarken, değerli 
ablam Şule Hanımefendinin, tek başına bir kadın 
olarak gösterdiği cesurane, vakur, mümin bir ka- 
dma yakışır direnişine de tekrar tekrar teşekkür 
ediyoruz. Biz o güne, bu günden şah it,oluyoruz. 
Dileriz ki yenileriyle karşılaşalım.

Ve efendim, biz sizden Huzur Sokağı’m n hika
yesini istirham edeceğiz. Huzur Sokağı film olarak 
çekildiğinde, sizin aktarmak istediğiniz fikirlerin 
tam olarak aktarılmadığını biliyoruz. Huzur Soka
ğının çekimlerinde sizin çok hoş anılarınız var. 
Gençlerimizin de bildikleri, tanıdıkları bir artist 
ile, Türkan Şoray ile ilgili olan anınızı ve karşı ta
rafın yaşadığı paniği anlatırsanız bahtiyar oluruz.

Şule Yüksel Şenler: Film çekilirken ben sette 
bulunuyordum ama apayrı bir odada. Maksat İsla
ma aykırı bir şey çekilmesin. Çekim sırasında da 
Türkan Şoray’la birlikteyiz. O  sıralarda benimle 
çok yakınlaştı. Duygularında da çok güzel geliş
meler oldu. Fakat bunların doruk noktası namaz 
sahnesindeydi; Feyza’m n hidayet sahnesinde... 
Seccadesini seriyor ve namaz kılıyor... Büyük bir 
ahşap konakta çekiliyordu film. Gazeteciler hol
de. Biz de bir kenarda seyrediyoruz. Türkan Şoray 
namaza başladı. Ellerimle örttüm başmı, namazı 
nasıl kılacağını tarif ettim. Bir hayli çalıştıktan 
sonra namaz sahnesi çekimi başladı. Tam  tahiyya- 
ta oturduğu zaman, selam vereceği sırada, kamera
da bozukluk oldu. Film rejisörü “H iç yerinizden 
oynamayın, hemen devam edeceğiz” dedi. Ortada 
sessizlik... Namazı bıraktı; yan olarak oturdu. 
Kimseyle alakası yok, anlaşılıyor halinden. Öyle 
bir alem içinde ki... sonra “Şule hanım, Şule Ha
nım... Nerdesiniz?” dedi. Durdu... Ağlıyor... “Size 
yapamam diyordum ama nasıl olacak bu? Bu ha
limle nasıl namaz kılacağım? Ve nasıl bir yanda da 
erkeklerel film çevireceğim?” diyor ve ağlıyor. Bir
den fenalaştı. “Herkes çıksın dışarı” dedi. Beni 
çok sevdiğini bildiklerinden sordular: “Şule ha
nım da mı?”. “Evet. Şule hanım çok rica ediyo
rum. Herkes çıksın dışarı” ve çıkıp kapıyı kapat
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tık. Yavaş yavaş hıçkırık  sesleri geliyor. Daha son
ra tiz bir feryat sesi... “A nneeeem ...” diye bir fer
yat... “Annem, önümde bu nurlu yollar varken, 
beni çamurlara bulayan annem... mahşerde iki 
elim yakandadır annem ...” hıçkırıyor ve avazı çık
tığı kadar bağırıyor. Düşünebiliyor musunuz ? Bü
tün günlük gazeteler orada, dünya kadar gazete 
var. Hepsi gördü bu olanları. Herkes hıçkıra hıç- 
kıra ağlıyor. Dışarda o topluluğun içinde, o sırada 
annem kalp krizi geçirdi. Doktora götürdüler. 
Epeyce bir zaman geçtikten sonra duruldu. Bir 
müddet sessizlikten sonra kapı açıldı. Gözleri şiş 
şiş... “Türkan hanım , isterseniz gelin, bir saat din
lenin, sonra devam ederiz çekimlere” dediler. 
“Hayır, lütfen, devam edemeyeceğim. Ben biraz
dan giyinip geliyorum.” dedi ve içeri girdi. Çıkar
ken, daha önce hacdan gelip ona hediye ettiğim 
büyük şalı başına örtmüş, dolamış, yanıma geldi. 
Karşımda durup dedi ki: “Şule hanım, bakın, size 
her gün rica ediyorum, yalvarıyorum bugün hiç 
değilse karşıya geçene kadar beraber olalım.” Ben 
de artistlerle görünme meraklısı gibi olmamak 
için hiç kabul edemiyordum. Çok sevdiğim biri
siydi ama bir burun büyüklüğü olarak değil ama İs
laman izzeti nam ına istemiyordum. O  gün karşıma 
gelip ellerimi tuttu “Şule hanım, size yalvarıyo
rum, h iç değilse karaköy’e kadar...” “tamam” de
dim ve arabaya bindik. Başını sağ omzuma koydu. 
Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ellerimi tuttu, “Şule ha
nım, biliyor musunuz ne kadar duyguluyum. As
lında Feyza benim Şu le Hanım... Feyza benim an
cak sesimi hiçbir yere duyuramıyorum, duyura- 
mam da... Öyle bir hayatın içindeyim ki...” dedi. 
A nlattı, anlattı... B ir  müddet daha benimle kal
dıktan sonra dedi ki “on gün daha sizinle beraber 
kalsam, herhalde, ben  bütünüyle, her şeyi göze 
alarak islamiyete geçiş yapacağım”. Bunu duydu
lar ve maalesef bizim islami kesimden olan film ci
lerimiz bile kaçırdılar benden Türkan Şoray’ı.

Fatma Kutluoğlu: Bu anınızdan sonra, hemen 
kitaplarınıza dönüyorum. Vaktimiz çok daraldı. 
Huzur sokağı... Bu kitabınızın başka bir anlamı 
var. Minyeli A bdullah’tan sonra, islami kesimde 
ilk kadın rom ancının yazdığı romandır Huzur S o 
kağı. “G ençliğin Izdırabı”, “Hidayet”, “Bize ne ol
du?”, “Yılanla T ilk i” , “Kız ve Çocuk”, “Kız ve Ç i
çek”, “Uygarlığın Gözyaşları” gibi on iki kitabı

olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi hala yazma 
azminde. Hem de hayatı yorucu, yoğun, ıstıraplı 
ve sarp yokuşlu olasına rağmen... Bunların da A l
lah’ın bir lütfü olduğunun idralı içinde. Biz kendi
sine sağlık, sıhhat ve afiyetle o kalem inin yeniden 
yazmaya başlayacağı günleri sabırsızlıkla ve duala
rımızla beklediğimizi söylüyoruz.

Özel iki soruma gelmek istiyorum. Birincisi, 
değerli Şule abla, çok meşakkatli bir hayatınız ol
du. Mahkemeleriniz, hâpis hayatınız, töhmetler, 
iftiralar, bir çok baskılar ve sağlık sorunlarınız... 
nasıl bir hayattan geldiniz, nasıl bir geçiş yaptınız, 
bunu da çok güzel bir şekilde anlattınız. Kendini
zi bedel ödemiş olarak görüyor musunuz? Mesela 
şimdi vazifeden atılan, üniversiteyi bırakan yada 
bırakmak zorunda olanlar çok büyük bedel öde
diklerini söylüyorlar. Ben de onlara göre çok daha 
büyük eziyetlere katlanmış olan size şu soruyu yö
neltmek istiyorum: bu yaşadıklarınızı bir bedel 
olarak mı görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz?

Şule Yüksel Şenler: O n tane daha bu kadar 
ömrüm olsaydı, on kere daha, bütün eziyetleriyle 
birlikte aynısını yaşamak ve davamı doruğuna 
ulaştırmak için çırpınmak isterdim.

Şöyle bir mısra vardır: “O l mahiler ki, derya 
içindedirler, deryayı bilmezler...” Yani o balıklar 
ki, su nim eti içindedirler ama suyun kendileri için 
bir nimet olduğunun farkında değillerdir. Bizim 
içerisinde oksijen olan havayı teneffüs edip de 
onun hayatımızda ne büyük etkisi olduğunu, oksi
jensiz kaldığımızda hayatımızın nasıl son bulaca
ğım bilmememiz gibi bir şey... İnsan hayatının çe
şidi safhalarında, şu im tihan dünyasında, içinde 
bulunduğu saadetin kıymetini bilemiyor. Onun 
için ben, şimdi söylediğiniz söz karşısında, onları 
tenkitten ziyade onlara yalvarıyorum. Ne olur, ba
şaklar gibi boynumuzu büksek de, tevazu içinde 
ama kafire ve zulme karşı başımızı dimdik tutarak 
İslam’ı bütün cihana hakim kılmaya çalışalım. 
Bütün dünyanın ihtiyacı olan İslama, biz bu gibi 
şahsi ve nefsani duygularımızla en büyük darbeyi 
vuruyor, en büyük baltayı indiriyoruz. Onun için 
yalvarıyorum, alçakgönüllülük ve tevazu kadar 
büyük bir nimet ve hazine gerçekten olamaz. 
Onun için inşaallah o enaniyetleri bir yana bıra
kalım ve Rabbimizin bize ihsan ettiği büyük n i
metler olarak, şu başörtülerimizi taş ly ab iliyorsak
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başımızda, şu semalarımızda mübarek ezanlar dal
galanıyorsa, ve hüm yet içinde esir bir millet o l
madan yaşayabiliyorsak (gerçi hür ama esir du
rumlarımız oldu ve olmakta. Ancak yine de o düş
man çizmesi altındaki esarete benzemez) bunların 
kıymetini bilelim.

Fatma Kutluoğlu: Efendim, burada bir sözü
nüzü tekrar etmek istiyorum. Ben bu soruyu daha 
önce size yönelttiğimde bunu bir bedel olarak de
ğil, bir şeref nişanesi, bir onur belgesi olarak taşı
yorum demiştiniz. Bu sözü tekrar duymak istiyoruz 
sizden.

Şule Yüksel Şenler: Evet, aslında gerçekten 
öyle. Bütün çekilenler, yapılanlar... Ceza evinde 
savcı beye de onu söylemiştim: “Efendim, verilen 
şu sabıkamı şeref madalyası olarak taşıyorum göğ
sümde”. Cidden öyle ve bunları da inanın övün
mek için yada bir marifet olarak değil, hakikaten 
öyle olmamız gerektiğini bilelim diye söylüyorum. 
Tavrımız bu olmalı. Rabbimizin istediği gibi, o 
çizgiden hiç ayrılmadan, mutlu, bahtiyar yani 
hakkı bütün cihana hakim kılabilmek için çalış
m anın huzuruyla dolu olarak gözlerimizi yumalım 
inşaallah.

Fatma Kutluoğlu: Efendim, hemen son soru
muzu soralım. Size özel bir soru sormak istiyorum. 
Otuz altı-otuz yedi yıl öncesine dönüp baktığımız
da, o dönemlerde bir tesettür modası oluşturmuş
tunuz. Gerçekten bir ekoldünüz ve Türkiye’ye 
damganızı vurdunuz. Binlerce, on binlerce insan 
“Şule başı” adı verilen bir baş örtme stiliyle örtü- 
nürlerdi. Böyle bir dönemden geçtik ve o döne
m in şartlarını da ifade ettiniz. Bu günden kırk yıl 
öncesine baktığınızda h iç öz eleştiri yapma ihtiya
cı hissettiniz mi?

Şule Yüksel Şenler: Maalesef çok zor... M a
alesef demek de çok zor. Neden? Canım kardeşle
rim, her şeyden önce ben, tesettür için, islami ge
lişme için harcanılan bunca emeklerin böyle bir 
semere vereceğini hayal dahi edemiyordum. Şim 
di şöyle bir ülkeme baktığım zaman her yer teset- 
türlü kardeşlerimizle, iman ehli kimselerle dolup 
taşıyor. Makamlar, mevkiler, her türlü güzellikler 
bizlerin. Ama meselenin bir kemmiyet bir de key

fiyet açısı vardır. Kemmiyet çokluk demektir. 
Evet, çokluk deyince, gözleri yaşartacak manzara 
var. Avrupa’da, Amerika’da dahi İslam’ın ayak 
sesleri duyuluyor ve her yer tesettürlülerle dolup 
taşıyor. Buna nasıl hamd etmez insan? Fakat işin 
keyfiyet kısmına, yani içeriğine baktığımız zaman, 
maalesef onu dünkülerle kıyaslanamayacak ölçü
de görüyorum. Çünkü dün biz bir avuç olduğumuz 
dönemlerde, bir mesele olduğunda hepimiz, bütün 
müslümanlar, hangi gruptan olursak olalım, önce
likle el ele, kol kola bir araya gelir, sarmaş dolaş 
olur, bütün ayrılıkları bir kenara atar ve birlik ve 
beraberlik içinde hareket ederdik. Bu birincisi...

İkincisi... Ben o zamanlardaki kendi kıyafetim 
ve örnek olduğum kıyafet olarak “Şule başı” için 
yıllar sonra o kadar acısını çektim ki... demek ki 
insanın adım adım terakki etmesi, manevi yönden 
daha olgunluğa ulaşması lazım. Fakat niyetlerimiz 
çok halisti. İslami kimlikli gençlerimizin halleri o 
kadar samimi, o kadar ihlaslıydı ki... İslam için 
gözleri kapalı canlarını verebileceklerdi. Öyle bir 
coşku içindeydiler. Bu gün bakıyorum, gruplar ay
rı ayrı, birbirleriyle cebel halinde. Kimi benimki 
der, öbürü benimki... Farklı gruplardan iki müslü- 
man bir araya gelse, göz kaçırmalar, dudak bükme
ler vs. hem o zamanlar örtümüze de sımsıkı sarılı
yorduk. Mesela pardesülerin düğmesi biraz yukar
dan olur ya, en aşağıya kadar çıtçıtlar dikerdik 
açılmasın ve iç kıyafetimiz görünmesin diye. Hele 
hele.makyaj... Bu günkü gibi göz kalemleri, farlar 
vs kesinlikle kullanılmazdı. Tüm genç kızlarımız 
olsun, hanımlarımız olsun hepsi başımızın tacı, 
Allah hepsinden razı olsun ama hatanın neresin
den dönülürse kardır. O  yırtmaçlı etekleri, sürme
li gözleri, o türlü türlü İslami tesettür diyemeyece
ğimiz, tesettüre çok zıt, çok aykırı olan ve A l
lah’ın rahmetini değil ancak gazabını mucip ola
bilecek şeyleri bırakalım lütfen. Çünkü tesettür 
bütün güzellikleri gizlemek, gizlenmek demektir. 
Biz ise bu tip hareketler ve kıyafetlerle bütün gü
zellikleri faşediyoruz, sergiliyoruz. Onun için lüt
fen kardeşlerimiz kötü tenkit olarak algılamasın
lar, hepinizi çok seviyoruz, hepinizin başımız üs
tünde yeri var ama burada olanlar, olmayanlara 
duyursun lütfen. Artık hepimiz bir çizgiye gelelim, 
İslam’ın çizgisine. Artık hakkın boyasıyla boyan
mayı öğrenelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. ■

ŞULE YÜKSEL ŞENLER / RÖPORTAJ
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Dostum,
Sence insanları birbirlerin

den en çok ayıran nedir? Mesafe 
mi? Sanmam! G erçi atalarımızın 
“Gözden ırak olan ...” yaklaşımı
nı bütünüyle çöpe atmıyorum 
çünkü hakikate ne denli muta
bık geldiğinin defalarca müşahi
diyim. Ama bu sözün geçerliliği
ni sıradan insanların şıpmişi iliş
kileriyle sınırlamayı seçmişimdir 
hep. A ncak beylik bir yakınlaş
manın gözden ıraklıktan etkile
nebileceğin in  farkındayım  da 
ondan. Öyle ya, ömürlerinin bir 
deminde olsun, birbirlerine rap- 
tedilm işçesine yakınlaşan iki 
ruh, ne diye ancak madde ala
nında bir değer kabul edilebile
cek mesafenin araya girmesiyle 
kopukluk yaşasın lci!

Örneğin sen ve ben... Hangi

miz, araya giren bunca mesafeye 
ve onca süreye karşın gönülden 
ıraklıktan sözedebilir! Belki göz
den ıraklığımız, bizi daha bir bir
birimize yakınlaştırmakta. Ç ün
kü sonuçta biz de bu çağın kirle
rini ilişkilerimizin bütün evrele
rinden kurtaramamışlığımız yü
zünden, belki yüzyüze görüşme 
şansımızı arttıracak bir mesafe- 
sizlik, aramızı açacaktı asıl. Belki 
bir zamansız telefon konuşması, 
belki bir yanlış anlama, ne bile
yim, belki başkalarının araya gir
meleriyle iyice hallaç pamuğuna 
dönecekti hukukumuz. O  yüz
den mektubunda dile getirdiğin 
o uzaklıktan ben hiç de şikâyet
çi değilim. Tersine, kayda değer 
ilişkilerin, ancak uzak mesafeler
le sınanacağını savunacağım.

Yoo, mesafede uzaklık arttık
ça gönülde yakınlığın da artaca
ğını ileri sürmüyorum. Demek 
istediğim şu: Has ve hususi iliş
kilerin mesafeyle bir alıp vere
mediği olamaz! O  yüzden ikimiz 
de durumu kabullenelim ve se
nin ifadenle ‘pozisyon’umuzun 
tadını çıkaralım.

Peki bence insanları en çok 
birbirinden ayıran ne mi? Müra
ilik! Yani şu çağdaş insan dediği
miz ve hep bizden ıraktakilere

atfettiğim iz yaşama biçim ini, 
farkına vararak veya alışkanlıkla 
içselleştiren bireyin bütün hâl 
ve harekâtına gizli ya da alenen 
sinmiş düşünme ve davranma 
biçim i... (Bu biçim, zamanla bi- 
çemleşmiş ya; o ayrı bir mesele. 
Belki bir gün açarız.)

Hâlbuki daha düne değin, 
çağdaşlığın getirdiği bütün ruh 
hastalıklarına, bütün sahte ve 
kof değerlere kökten çözüm üre
tebilmiş, üstelik çağdaşlığın biri
cik üst dünya görüşü niteliğinde
ki sermayeciliğe birkaç yüzyıl 
meydan okuyabilmiş biricik me
deniyetin çocuklarından sözedi- 
yoruz; bilmem farkında mısın?

Sen hatırlatmadan ben söy
leyeyim: Nasıl oluyor da, benim 
gibi sanatta modernden yana 
olan, tıpkı kültür-sanat-edebiyat 
alanlarında modernden yana ta
vır aldığında muhalifleri tarafın
dan neredeyse ‘gâvurlukla’ suç
lanan biri, modernden söz eder
ken bunca muhalif lâflar edebil
mekte? Uzatmadan söyleyeyim:

Muhaliflerime anlatamadım 
ama sana bir kez daha ifadeden 
zevk duyarım.

1) Bu insanların anlamadığı 
en önemli konu şu: Modern baş
ka, modernizm başka birşey. Baş
ka bir ifade ile, bir şeyin kendisi
ne yüklenen değer ile onun ta
raftarlığının değeri birbirinden 
farklı olabilir. (Yine lâfı uzatma
dan söylüyorum:) Örneğin pozi
tif bilim başka bir şey, bilimde 
pozitivizm bambaşka. İlki, değer
den ar i (en azından iddia düze
yinde) bir kaç bilim dalı için ge
çerli bir üstbaşlık iken, İkincisi, 
tamamen değer yargısı merkezli
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ve bilimden hareketle (özellikle 
de pozitif bilimlerden) çıkarsa- 
nan, yarı felsefi-yarı siyasi bir dü- 
şünme biçimi... Giderek bir dün- 
ya görüşü (veya ideoloji)...

Şimdi soru şu: Birileri pozitif 
bilimlerden hareketle, ne ‘pozi- 
t i f  ne de bilimsel nitelik barın
dıran bir ideoloji türetti diye, 
hangi hakla pozitif bilimleri red
dedebiliriz? Evet, iş bu kadar ba
sit ama...

2) Sanat ve edebiyattaki an
lamıyla modem ile bir dünya gö
rüşüne işaret eden modernizm 
arasında, isim benzerliği ve söz
cük kökdeşliği dışında handiyse 
hiçbir ilgi ve ilişki yok! Bu da 
muhaliflerime anlatmayı başara
madığım ikinci husus. Belki ben 
uygun sözcükleri seçemiyorum, 
gerekli örnekleri bulamıyorum 
ama şöyle sözünü ettiğim şeyle
re, umacı görmüşçesine bakmayı 
bir an bıraksalar, kolaylıkla far- 
lcedecekler ki, sanat ve edebiyat
ta modern, ya bir değerlendiriş, 
ya bir anlayış, ya bir kurgu kav
rayışı veya bunların birkaçını 
aynı anda barındıran bir yakla
şım kabulüne işaret etmekte; do
layısıyla, bu yaklaşımdan hare
ketle bir dile getiriş anlamına 
denk gelmekte ve kelim enin en 
hakiki anlamıyla işin ‘teknik’ 
düzeyiyle ilgili...

Ü stelik Batı’da, sanatta mo
dernden yana tavır alanların 
handiyse bütünü sıkı bir moder
nizm düşmanıdır. Modern ifade 
tekniklerinin üzerinden, aslında 
insanın modemite yüzünden na
sıl da kendisine y ab an cılaştır
dığını ya kıyasıya eleştirmekteler 
veya yalnızca resmetmekteler. 
Bunun da nedense farkına bir 
türlü varamadılar. Hâlbuki, her 
ilkokul çocuğunun çantasında

taşıdığı Türkçe Konuşturan Söz
lük düzeyini bir elif miktarı aşan 
bir açıdan meseleye bakmayı de
neseler, işin bu kıratta olsun far
kına varabilecekler.

İşte konuyu bu düzeyde olsun 
kavrayamayan insanlar, sözde 
moderniteye düşmanlıklarını 
sürdünne adına, bir yandan, ma
ğara devrinden kalma edebiyat- 
sanat düzeyinde seyretmekte, 
öte yandan, gündelik hayatların
da ve özellikle de insan ilişkile
rinde, düpedüz ilkel bir moder- 
niteyi yaşamakta. ‘İlkel moder- 
nite’ de nereden mi çıktı? İlkel
lik ve modemite nasıl böylesine 
biraraya getirilebilir mi? Ee, işi 
hep bana havale etme; biraz da 
sen düşün.

Hem düşünmek için malze
me kabilinden, hem de söyledik
lerimi örneklendirme babında 
sana birkaç şeyden söz edeyim o 
zaman. Üstelik, son birkaç mek
tubunda ısrarla belirttiğin, “Ya
hu, gerçi internetten mümkün 
mertebe oralarda neler olup bit
tiğini takip etmeye çalışıyorum 
ama aslında, gelişmeleri bir de 
senin ağzından duymak istiyo
rum.” yollu talebini de yerine 
getiririm.

Sen gittikten beri ülkemizde 
çok da büyük değişiklikler yok 
aslında. Çünkü son 250 yıldır ya
şananlarda çok büyük bir deği
şiklik yok. Dünyanın bizden baş
ka hiçbir yerinde yaşanmayan, 
bizde hâlâ yaşanmaya devam edi
liyor: Ülkemiz, 250 yıldır kendi 
evlâtları tarafından tecavüze uğ
ruyor, yağmalanıyor, yağmalatı
lıyor, satılıyor, kiralanıyor... Bel
ki son yüzyılda yalnızca hız ve 
renk değiştirdi; o kadar. Bunun 
nasılı, niçini aslında herkesin 
malûmu. O yüzden oralara gir

meyeceğim ama işin böyleliğin- 
deki payı sürekli gözardı edilen 
şu noktayı anımsatacağım: Biz 
dünyada, kendi elleriyle, kendi 
kendisini sömürgeleştiren tek ül
keyiz ve bu işi becerme açısından 
eşi menendi gösterilemeyecek 
bir başarıya imza attık. Kimse bu 
uğurda hakkımızı yememeli. 
Kendi ellerimizle kültürümüzün, 
kimliğimizin boynuna yağlı ilmi
ği geçirmede gösterdiğimiz başarı 
ne denli övülse yeri...

Şimdi ilginç olan şurası: Boy- 
lesi bir tespiti dillendirdiğinde 
çevrende seni onay makamında 
başını bir arşı alâya kaldırıp son
ra da gayya kuyusuna indirmeye
cek insanların sayısı çok azken, 
bu tespitin gündelik hayatta, 
kültürde, sanatta, hele siyasette 
bizi düşürdüğü düzeyi işaret e t
meye kalktığında taşa tutulma- 
man zor. Esasta müttefiklerin, 
emsalde muhaliflerin oluyor bu 
evrede. “Nasıl iş bu?” deme; yok
sa gözünden ırak düştüğü için 
unuttun mu buraları?

Neyse, senin anlayacağın, bir 
bakıma herşey bıraktığın gibi; 
eski tas eski hamam. Yalnızca 
kumalar değişiyor. Ü stelik bu 
kez, bildiğin gibi, kurnaların 
rengi güya türbe yeşili. Am a so
nuç aynı. Dilersen sözlerimi it
ham konumundan kurtarmak 
için şu günlerde herkesin ağzın
da sakız konulardan hareketle 
bir-iki ipucu vereyim:

Bilirsin, bizde son yüzyıllarda 
en çok tutan işlerden biri sentez
cilik... Değeri ve içeriği ne olur
sa olsun, birbiriyle ilgisi ne dü
zeyde seyrederse etsin, iki şeyi 
harmanlamayı ve harmancıları 
çok sever hâle getirildik: Türk- 
İslâm Sentezi, Doğu-Batı Sen te
zi, İslâm-Sosyalizm Sentezi, fi-
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lân... Yalnızca alternatif siyasi 
‘görüş’ alanında yaşanmıyor bu 
harmanlayıcılık. Resmi görüşün 
kendisi de güya bir sentez; üste
lik en gariplerinden. Çünkü 
bünyesinde hem  halkçılığı ba
rındırır, hem  m illiyetçiliğ i... 
Malûm, bu altı okun beşi, bizzat 
müdafileri tarafından çoktan sa
daktaki yerlerinden alınıp zevk
le ortasından ikiye bölünerek 
çöpe atılmış durumda. Bir tek, 
varsa yoksa lâiklik. Güya düzeni 
ancak bu biricik okla koruyabi
lirlermiş. O  yüzden bundan asla 
taviz verilmeyeymiş, filân. Ney
se, acı acı gülmemi taa oralardan 
duyduğunu anlıyorum ve o yüz
den h iç karıştırmıyorum.

İşte bu eski altı okun tek 
temsilcisinin maddi gücüne sır
tını görüntüde dayayan bir işa
damı ailesi, kabadayılık ile tica
reti öyle bir potada sentezlemişti 
ki tam seksen yıl ülkenin en tav
lı kenelerinden biri hâline gel
mişti. Am a dedik ya, adamlar 
sentezci. Tam  seksen yıl “Yahu 
ne yapıyorsunuz? H iç olmazsa, 
emsalleriniz gibi işi kitabına uy
durarak çalıp çırpsanıza!” diyen 
bir (A ...h )’ın kulu çıkmadığın
dan, tezgâhlarını sürdürmenin 
verdiği şımarıklıktan olsa gerek, 
son zamanlarda hem  iç, hem de 
dış ticaret ilişkilerinde tamamen 
‘kitapsızca’ hareket etmeye baş
ladıkları için, dış güçlerin yerli 
temsilcilerine bir emir salınır: 
“Tiz boynu vurula!”

Sonuçta dış ağababalarının 
himmetiyle bu işadamı ailesinin, 
epeyce kitabına uydurularak def
teri dürülür. Fakat ortada hayli 
miktar yağma kalmıştır. Bu batan 
geminin malları halka dağıtılacak 
değil ya! Haraç-mezat elden çıka
rılmak durumundalar. İşte bu yağ

malardan pahada hafif ama an
lamca önemlilerinden biri, bir ya
yın kuruluşuna, yıldızı son zaman
larda Orion’la yarışan CanW est 
adlı bir İsrail şirketine satılır.

Sağda-solda minik bir kızılca 
kıyam et... Neymiş efendim, 
“Başbakan, yerli basında varolan 
tekeli kırmak için böyle yap- 
mış”mış, diyenini mi ararsın, 
birden millici kesilenini mi?

Ö te yandan, senin benim gi
bilerin, değil yedi, yetmişyedi 
nesline yetecek bir kazanç bıra
kacağı kesin bir iş niteliğindeki 
G alataport ihalesini, üstelik 
çantada keklik yöntemlerle ya
bancı bir şirkete ‘devrederler’. 
Söyle bakalım, bu şirketin köke
ni ne olabilir? Bildin! G em i 
nakliyeciliğiyle uğraşan yine bir 
İsrailli aile şirketi... “Galataport 
da neyin nesi? Türkçe’ye kıran 
mı girdi?” deme lütfen. Galata
port dedikleri, Galata civarına 
yapılacak bir liman ve etrafını 
kuşatacak dev işmerkezleri... N i
ye Türkçe bir ad koymaya tenez
zül buyurmadıklarına gelince... 
Bilmem, belki de zaten ‘sahibi
n in ’ de yabancı olacağı baştan 
belliydi de ondan. Yabancı sahi
be yerli ad yakışır mı? Bir başka 
‘üstelik’ daha var: Meğer Ofer 
adlı aynı işadamı ailesi, daha 
Tüpraş resmen özelleştirilmeden 
yüzde 15’ine yakınını satın al
mamış mı? “Nasıl olur k i!” de
me! Ben anlamadım ki sana an
latabileyim.

Yoo, yanlış anlama, ben bu 
toprakların en büyük müşterisi
nin İsrail olmasına takanlarla ay
nı kategoride değilim. (Herhâlde 
C anW est adlı şirketin Kana- 
da’da faaliyet gösterdiğini unut
madığımı tahmin ediyorsun. Pe
ki niye mi böyle söyledim? Oyu

nu bozmak için! “Ne oyunu? G e
ne neler sayıklıyorsun?” demeye
ceğini biliyorum ama yine de şer
himi düşeyim izninle. Biliyorsun, 
artık orospuya orospu, ibneye ib
ne dememizi ayıplıyorlar. Birine 
hayat kadını, öbürüne de, duru
ma göre ya ‘gey’ ya da ‘homosek
süel’ diyesiymişiz. N için mi? Bili
yorsun, halkımızın binyıllardır 
bu türden insanlara yönelik taşı
dığı nefretin ve tahkirin izi bu 
sözcüklerin içine de bir biçimiyle 
sızmış durumda ya... Son yıllarda 
aynı şey Yahudiler için de geçer- 
Üleştirildi. Nedense artık Yahu
di’ye de ‘Yahudi’ diyemiyeceğiz. 
Peki ne mi diyeceğiz? ‘İsrailli!” 
Bilmem anlatabildim mi?) Be
nim içerlediğim, alan ve satan 
taraflardan bağımsız olarak sözü
nü ettiğim ticaretin kendisi. Ya
ni ülkemin maddi-manevi değer
lerinin çatır çatır peşkeş çekil
mesi... Bu süreç, ‘rahm etli’ 
Özal’m A N A P’ıyla başlamıştı ve 
şimdi de onun isim değiştirmiş 
yeni yüzüyle sürmekte. Ve en az 
bir 20-30 yıl daha ensemizde ay
nı bozanın pişirileceğini rahat
lıkla söyleyebiliriz.

Tabii bu konular sizin orala
rın medyasına yansıyacak değer
de değil; bilmekteyim.

Yine bildiğini bildiğim ama 
hatırlatmaktan kendimi alama
dığım bir kıssayla veda etmek is
tiyorum:

‘Çağdaşımız’ bir hikm et ehli
ne adamın biri şöyle bir ricada 
bulunur:

- Efendim, dua buyurunuz da 
Um m et-i Muhammed bir miktar 
halâs bulsun.

Cevap şu:
- Siz gösterin o Um m et-i

Muhamncıed’in bir ferdini, ben 
de dua edeyim! e
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BİR RAMAZAN HATIRASI

OSMAN KURT

Merhaba dost..
Duyguları “an”sal olarak ka- 

ğıda aktarmak çok zor gerçek
ten. Hele o “an”dan zaman ola
rak da uzaklaşmaya başlayınca, 
doruklardan aşağılara doğru ak
maya başlıyor.

Bir cam i avlusu, bir sürü üstü 
başı kir içinde, eli yüzü kapkara 
çocuklar. Kiminin elinde selpak 
mendiller, kiminde çakmak, ki
minde kutuların toplandığı belli 
olan iç içe geçirilmiş naylon tor
balar. Avlunun içinde kurulmuş 
masalar, iftar masaları bunlar ve 
avluya girmiş bir minibüsten da
ğıtılan cepli metal tabldotlarda 
iftar yemeği. İşte bu varoşların 
prenslerinin burada olma sebebi, 
iki lokma “para verilmeden” alı
nan aş. Beş yaşından onbeş yaşı
na kadar boy boy çocuklar. Da
ğıtılmış yemeklerin çoğu, minik
lerin tabldotlarında yarılanmış 
bile. Bu materyal şehrin girdabı
na sıkışan çocuklar kaybolmaya 
yüz tutmuş masumiyetlerini ta
kınmışlar her lokmada. Şadırva
na yakın banklarda ise; saç sakal 
birbirine karışmış, yolda gördü
ğümüzde hızla karşı kaldırıma 
geçerken, yüzümüze takındığı
mız aşağılayıcı mimikleri bir ke
re olsun muhasebe terazisine 
koymayan bizler. Bırakın koy
mayı, terazimiz var mı ki?

Kirli elleriyle kaşığı sapından 
kavramış ve gençliğin atikliğini 
yılların ağırlığıyla yer değiştirmiş 
amcam, sakallarına bulaştıra bu
laştım içiyor çorbasını. Çorba: 
nazende sevgilisi! Oturduğu 
bankı, bir başka yoldaşıyla pay
laşıyor. H er ikisinin de bu güne 
ait “rızk” larmı sakladıkları, bir

el arabasına bağlı koca torbaları 
yanında. Sokak sokak dolaşıl
mış, her çöp itinayla “didiklen
miş”. Karton kutular istiflenmiş, 
kola kutuları topuklarıyla ezilip 
en az yer işgal edilecek hale geti
rilmiş, bayat ekmekler ayrı bir 
torbaya katılmış. Giyilebilecek 
durumda olduğunu düşündüğü 
bir kaç “esvap artığı” “zula”ya 
saklanmış.

Birden, 3-4 yıl önce bir ra
mazan akşamını hatırlıyorum. 
Balkonda, annenim yaptığı, mis 
kokulu ıspanaklı böreği etrafa 
bakarak iştahla yerken, gözlerim 
bir noktaya kitlenmişti. Apart
manımızın çöpünü karıştıran or
ta yaşın üzerinde bir amca, aynı 
“rızk”ı toplamaya çalışıyordu. 
Birara yarı beline kadar çöpe 
sarkarak elindeki metal çubuğu 
bir naylon torbaya sapladı, ken
dine doğru çekerek eline aldı, 
çöpün içinde yırttı torbayı ve 
ayıklamaya başladı. Görebildi
ğim kadarıyla, gazete üzerine se
rili bir yemeğin artıklarıydı bun
lar. Gazetenin içinde buruşturul
muş atılmış. Hatta demlenen ça
yın, dem artıkları da gazete içine 
boşaltılmıştı. Eliyle karıştırıp işi
ne yaramayanları geri çöpe bıra
kıyordu. Bezelyeye benzeyen 8-

10 “tane”yi avucunda toplayıp 
ağzına attı ve yemeye başladı. 
Dondum kaldım, sadece ben 
donmamıştım; boğazımdaki ıs
panaklı börekte dondu kaldı. 
Düğüm düğüm oldu, katılaştı, 
büyüdü büyüdü, sığmaz oldu, 
patlamalar başladı, boğazım bir 
dehliz oldu, “feryat” dehlizi, di
namit yerleştirilip infilaka hazır. 
Parmaklarım birleşti yumruk ol
du.

G özler... Hatırlayam ıyorum  
onları.

Boğazım gıcık olduğunda, 
yutkunamadığım zamanlarda tü
kürme isteği hasıl olunca, şehrin 
bana öğretisiyle (çevre bilinci 
ya) en yakın çöp kutusunu arar, 
sokaklar, şaşalı kaldırımlar, ağaç 
dipleri kirlenmesin diye, ihtiya
cımı çöple giderirdim. “O ” an 
donmayan beyin hücrelerimde 
ki bir avuç gayret bunları düşün- 
dürttü. Ben tükürüyordum, ama 
neye.. “R IZ K A ”. Artık donma
yan hücrem kalmamıştı. Aynaya 
her bakış, “rızka tüküren adamı” 
gösterecekti bana. Ve şehrin öğ
retisini/emrini reddettim o ak
şam. Hiç bir çöpe tükürmeye- 
çektim artık.

Geçm işten avluya dönüyo
rum tekrar; genç bir varoş pren
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AHMED RASİM’İN 
OSMANLI TARİHİ ÜZERİNE 

METİN HASIRCI İLE

K o n u şa n :
Yahya G EN Ç

si, yemeğini yemiş belli. Elinde 
sakızlı muhallebiye benzer bir 
tatlı, üniversiteliler olduğunu 
düşündüğüm gençlerin masası- 

nm  başında ayakta, “siz tatlı ye
mediniz değil mi abi” diyor ve 

tatlıyı masaya bırakıp diğer arka
daşlarının yanına gidiyor. Ç o
cuklar yetişkinlerden daha hızlı 
yemişler, tabldotların ı plastik 
kasalara çöplerinden temizleye
rek yerleştirmişler. 1-2 tanesi o 
küçük boylarına rağmen, yılların 

tiryakisi gibi “cigara” tüttürmeye 
başlamış bile.

Girdim  mabede, genelde 
ayakkabılıkların olduğu ve vakit 

aralarında kullanılan o ön kısım
daydım. Polifonik bir telefon se
si ve ardından kapının önünde 
konuşmaya başladı birisi. Ses to
nu yüksek, rahatsız edici, içimde 
kızgınlık belirtileri başladı, ses 
hala yüksek; Uşak’ta olmadığını 

Ege üniversitesine sevk oldukla
rını söylüyordu. Söylüyordu ama 

benim kızgınlık duvarımda çat
lam alar başlamak üzereydi. 

“Eda” bitti, dışarı çıktım . Kar

şımda minyon tipli bir adam, 
üzerinde oldukça eski bir takım 

ve mavi bir gömlek. O rtak nok
tası temiz olm aları. Önümde 
Anadoludan bir soluk duruyor
du. Yüreğimdeki fırtına öncesi 
hareketlilik, müthiş bir dinginli
ğe bıraktı yerini, ki hem en yanı- 

başmda da utanç sıcaklığı. A na
dolu telefonu kapattı ve telefo
nuna bakarak, şülcürlü bir tebes
sümle “A llah razı olsun” dedi 

kendi kendine konuştuğu insanı 
kastederek. A nadolu  camiye, 

ben de yerin dibine girdim. ■

Ü m ran: Sayın Hasırcı sizi 
çeşitli radyolardaki programları
nızdan tanıyoruz. “Târih ve İn
san” adıyla klasikleşen program
larınız, yanılmıyorsam altı yıldır 
devam ediyor. Sizdeki bu tarih 
merakı nasıl oluştu?

Metin H asırcı: Efendim so
runuzun ikinci kısmından başla
yayım. 1947’de İstanbul’da Fâtih 
ilçesinde Etyemez semtinde Da- 
vutpaşa ilkokulunda okurken, 
babamın evdeki kütüphanesinin 
iyi bir okuyucusu idim. Kanije 
Müdafii Tiryaki Haşan Paşa’nm 
hayranıydım. M ektebin duvar 
gazetesine ilk yazdığım yazı Ka- 
nije savaşıdır. Okul müdürümüz 
Pertev Topuzoğlu Beyefendi İs
tiklâl Harbine girmiş imânlı bir 
subay emeklisiydi. Cuma günleri 
bizi tabur yapar Cuma namazla
rına götürürdü. Bunu herkes gö
ze alamazdı. Bana önceleri ‘süva
ri bey’ diye hitab ederdi. Bir gün 
Yurttaşlık Bilgisi dersin de, Plev- 
ne kahramanı Gazi Osman Paşa
yı anlattırdı. Müdür olmasına 
rağmen Yurttaşlık Bilgisi dersine
o gelirdi. Ben anlatımımı ta
mamlayınca h iç unutmam “sen 
müverrih olacaksın” dedi. Ben 
deki târih sevgisi evimizde itti
hatçı-itilafçı münakaşaları ya

pan babamın arkadaşlarında tas
vip ve teşvik göstermeleriyle zi
yadeleşti. Okuduğum Osmanlı 
ile alakşlı her şeyi küçük kâğıt
lara minik minik harflerle yazar, 
bir kenarda toplardım. Takriben 
böyle kırk yılın üzerinde bir za
man geçirdik.

Üm ran: Sizinle, daha çok, 
sadeleştirip yayına hazırladığınız 
ve Emre Yayınlarından çıkan 
Ahmed Râsim Bey’in târihi üze
rine konuşmak istiyoruz. Neden 
Ahmed Rasim?

Hasırcı: Efendim; Sultanah
met Sanat Okulunda 3 .sınıftay
ken, İsmail Hakkı Talaş mer
hum Türkçe hocamızdı. Türkçe 
dersinde bütün parça okumaları
nı bana yaptırır, sonra tahlillere 
girişirdi. Ahmed Râsim Bey’in 
“Kurban Bayramı” diye bir par
çası vardı kitabımızda. Beşir Gö- 
ğüs-Kemal Aydemir’di yazarları. 
Efendim bu söz konusu parça; 
içinde çok noktalam a işâreti 
olan bir parçaydı. Parçayı oku
yup tamamladığımda nefes nefe
se ve ter içindeydim. Masasın
dan kalktı, sırama geldi ve başı
mı iki elinin arasına alıp, ahum
dan öptü ve “Sen benden bile 
güzel okuyorsun” diye iltifat bu
yurdular. Bu iltifatın sebebi olan

82 Ümran-Ekim •2005



OSMANLI TARİHİ / GENÇ

parça dolayısıyla yazarı Ahmed 
Râsim Bey’e içimde bir muhab- 
bet hasıl oldu. 19 7 7 ’de Belediye 
otobüsünde mûsikî âlemimizin 
unutulmaz sesi Safiye Ayla Tar- 
gan’la karşılaştım. Hatırını sor- 
dum. 1950 öncesinde Cağaloğ- 
lu’nda, Çiftesaraylar Bahçesinde 
kendisini çok dinlediğimi anlat- 
tim. Pek bahtiyar oldu. Ne iş 
yaptığımı sordu. ‘Nâşirim’ de
dim. ‘O  zaman eski harf okuyor 
musun?’ diye sordu. ‘Hayır’ de
dim. Öğren ve Ahmed Râsim 
Bey’in târih kitabını yapıp, neş
ret dedi. Bir yıla kalmadan mer
hum Ali Kemal Belviranlı’m n 
Osmanlıca alfabesinden kendi 
başıma Osmanlıca okumayı öğ
rendim. Safiye Hanım’ın adetâ 
vasiyetini yerine getirmiş oldum. 
1999’da Osmanlı devletinin ku
ruluşunun 7 0 0 .yıldönümünde
1 .baskı Emir yayınlarından 8 cilt 
hâlinde 2505 sahife olarak ya
yınlandı. 2.baskı ise 6. cilt hâlin
de 2703 sahife olarak Emre ya
yınlarınca neşredildi. Bu şerhli 
bir çalışma oldu. Üstadım A h 
med Râsim Bey’in bu eserini 
yapmak benim için kendi telifim 
olan “B ü y ü k  O sm an lı T â r i - 
h i”ne hayli takviye olmuş oldu. 
Safiye Hanımın şu sözü bana 
çok te’sir etti. Ahmed Râsim 
Bey, Abdülhamid devrinde uğ
radığı tâkibatlar dolaysıyla onun 
dönemini yazma mak cihetini 
seçti ve belki kendisine gadr 
ederim endişesinden diye. 
2 l/Eylül/2005 A hm ed Râsim 
Bey’in 73.vefat yıldönümüydü. 
Bu mülakat da tevafuk eyledi.

Ü m ran: Son zamanlarda eski 
Başbakanlardan Bülent Ece- 
vit’in gerek Sultan Vahdeddin 
gerekse II. Abdülhamid hakkın

da basın dünyasında hayli fırtı
nalar meydana getiren beyanları 
oldu. Bunları bir târih yazarı ola
rak bnasıl yorumluyorsunuz?

Hasırcı: Efendim, benim ya
şım 67, babam Osmanlı devleti
nin 2.Meşrutiyet öncesini akıl 
baliğ olarak yaşamış, Balkan 
Harbinde Edirne’de Bulgar ve 
Yunan işgali esnasında stajyer 
öğretmen olup, şehid-i aziz Res
sam Haşan Rıza Bey merhumun 
şehid ediliş vak’asmı pek mü- 
kedder olarak anlatırdı ve yağ
mur gibi göz yaşı dökerdi. Bunu 
şunun için söylüyorum, validem 
tarafında da hayli subay akraba
larımız olup, biz mektep kitapla
rından başka kaynaklardan isti
fade ederek ecdadımızı öğrenme 
bahtını yaşamışız. Sultan Va- 
hdeddin ile ilgili Bülent Ece-

vit’in beyanı memnuniyet veri
cidir. Buna karşılık Süleyman 
Dem irel’in menfi yorumu iki 
veçheden bakılacak husustur. 
Süleyman Demirel, Bülent Ece- 
vit’in beyanına aksi cevap ver
mek suretiyle bir çekişme çıka
rıp, hakikatler ortaya dökülmüş 
olsun istemiş olabilir! Veya az 
sonra ifade edeceğim vak’a da, 
Atatürk dönemi Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Aras’m cevabında 
mündemiç olan mânâ, yâni eğer 
biz Vahdeddin olsun hâttâ Da- 
mad Ferid Paşa hakkında haki
katleri söylesek; siz gelin biz gi
delim hususu doğar mânasını göz 
önüne alıp, Vahdeddin hâindir 
demek suretiyle meseleyi gele
cek asra aktarmayı düşünmüş 
olabilir. Demirel, pragmatizmin 
gereğine uyar, hak değil onun
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için elzem olan kuvvet ve ikti
dardır. Bakınız çalışm am ızın 
7.cildinin 133. sahifesindeki ifa
deyi size okuyayım: “...Osmanlı 
hanedanı ve özellikle de, Sultan 
Vahideddin ile ilgili resmî ve 
gayri resmî yalanların kendileri
ni de çok derinden yaraladığını 
ifade eden Ömer Feth i Sâmi Bey 
ki Sultan Vahideddin’in yeğeni
dir; Mediha Sultanın  öz, Damad 
Ferid Paşanın üvey torunudur. 
Sultan Vahideddin’in  kesinlikle 
vatan hâini olmadığını, İstan
bul’dan kaçmadığını kesinlikle 
canıııı kurtarma çabasına girme
diğini İstanbul’dan ayrılışının 
önceden belirlenen vatanı işgal
den temizleme operasyonunun 
bir parçası olduğunu, bu son de
rece mahrem senaryonun çok az 
kişi tarafından bilindiğini, özel
likle de M. Kem âl’in bildiğini ve 
zâten bu senaryonun ona tatbik 
ettirildiğini ve Su ltan  Vahide- 
din’in son ana kadar, ömrünün 
sonuna değin, görev verdiği bu 
kişilerin bu mahrem gerçeğe sa
dâkate dönebilm elerini bekle
dikten sonra şunları anlattı: 

-Sultan Vahdeddin, ömrünün 
sonuna kadar yardım etti A nado
lu’da kendi irâdesiyle başlattığı ha
rekâta! .. H âttâ öyle ki ölümünden 
iki ay öncesine kadar bile bütün 
olup bitenlere rağm en hâlâ ümit- 
vardı. M .K em âl’in gerçeği yansı
tan bir açıklam a yapmasını bekli
yordu. 1940 yılında babam la birlik
te, Londra’da H .P ark  Otelinin lo
bisinde çay içiyoruz .Türkiye’nin 
Londra büyükelçisi T ev fik  Rüşdü 
Araş girdi içeriye.O  girer girmez 
babam ayağa ka lkarak , beyefen
di! .. Siz■' ■. M .K em âl Paşa da, İs
met Paşa da, hepiniz bilirsiniz ki 
Sultan Vahideddin vatan  hâini de

ğildir! İstanbul’dan da kaçmamış
tır! Vatanı kurtarmak için iki türlü 
oyun oynam ak mecburiyetinde 
kaldığını bildiğiniz halde, ne diye 
adam a vatan hâini diyorsunuz? 
B abam  böyle parlayınca, Tevfik  
Rüşdü Aras: “H âşa efendim, süm- 
m e hâşa!” Dedi: N e Sultan Vah
deddin, ne Ferid Paşa vatan hâini 
değillerdir! Biz onu biliyoruz efen
dim! A m a bunu millete söylersek, 
biz gidelim siz gelin durumu do
ğ a r ! . ..” dedi Şeklinde konuşan 
Ö mer Fethi Sâmi Bey anlatmaya 
şöyle devam ediyor: “...B u  gün
kü Baltalimam Hastanesi, Damad 
Ferid Paşa’ nın sarayıydı. Baltali- 
manı Sarayının Boyacıköy tarafın
da bir selamlık köşkü vardı. Benim  
büyük annem  kırkbeşbin altına 
yaptırmıştı orayı.Şimdi üniversite 
almış orayı. Onun yan tarafında 
tahtadan bir köprü vardı. O raya 
L âz takaları gelir, bizim Baltalima- 
nı Sarayının bahçesinde bahçıvan 
kulübeleri vardı. Silahlanmız işgal 
kuvvetleri tarafından toplanmıştı o 
zamanlar. M aslak’daki İngiliz ka
rargâhında duruyordu bu silahlar. 
G özü  kara Mücahid Müslüman- 
lar, o silahları oradan ya para pul 
bir şeyler vererek-alırlar ya çalarlar 
getirirler, Ferid Paşa’nın Baltali- 
manı Sarayının bahçesin de ki o 
bahçıvan kulübelerine saklarlar, 
sonra da geceleri Lâz takalarıyla 
karşıya taşıyarak A nado
lu’ya gönderirlerdi. Ferid 
P aşa’nın sadrazamlığı sı
rasında oluyordu bunlar.
Adamın adını hâine çıka
ranlara gönderiliyordu bu 
silahlar.

Ferid Paşa vatan hâ
ini değildi. Sonuna kadar 
elinden geleni yaptı . Çift 
yönlü bir oyun oynamak

mecburiyetinde kalıyorlardı o gün
lerde, zira, işgalciler, sürekli ola
rak , M .K em â l’in A nadolu ’daki 
gizli görevini bildiklerini, onun ora
larda İstanbul hükümetinden kopa
rak, başına buyruk hareket ediyor
muş gibi gözükmesinin İstanbul ta
rafından organize edildiğini, onun 
yakalanıp İstanbul’a  getirilemeyişi
nin de yine İstanbul hükümetinin 
bir taktiği olduğunu ifade ederek 
baskı yapıyorlardı. O  çift yönlü 
oyunda zorlandılar, Sultan Vahi
deddin de, Ferid Paşa da M .K e
m âl’i A nadolu ’ya gönderdikten  
sonra, onu geri çağırmaları, yaka
lanıp getirilmesi için emirferman çı
karmaları gibi şeylerin hepsi bu çift 
yönlü oyunun bir parçasıydı. ” 

Sorduğunuz bu güncel mevzû 
bizim târihimizde bu minvalde 
devam eder gider. ib

H asırcızâde M etin Hasırcı 
“Büyük Osmanlı Târihi” sekiz cilt. 
M erve yayınları Sultanahmed/İst. 

telefon :0212 638 69 96- 
faks:638  08 45  

A hm ed Râsim O sm anlı Târihi 
Hzr.M etin Hasırcı 6 cilt b.boy 
Emre Yayınları Dervişler Sk.no. 7 

Sirkeci T el:0 2 1 2  528 71 12

84 Ümran-Ekim -2005



Tanrı’nın Eçemenlî i İçinizdedir
Lev Tolstoy / Çev: Dominik Pamir

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

KİTAP

.Yüz yılı aşan bir zaman boyun- 
ca sansür baskısına maruz ka
lan bu kitap, Batı dünyasında 
hâlâ yok sayılıyor. Amerika ve 
Avrupa’nın pek çok yerinde, 
1894 yılında yapılan ilk baskı
sından sonra yeni baskıları ya
pılmıyor. Savaş ve şiddet kar
şıtlığını bu eseriyle sağlam bir 
temele oturtan Tolstoy, Kili
senin esas aldığı Hıristiyanlık 
anlayışını -tabiri caizse- yer
den yere vuruyor.

Üzerindeki tüm sansür ve 
baskılara rağmen beklenenin ötesinde etkilere yol açan bu 
kitap, aralarında Mahatma Gandhi’nin de bulunduğu çok 
farklı eğilim ve inanca sahip pek çok insanı derinden etkile
yebilmiştir. Bugün dünyada “sivil itaatsizlik” veya “pasif dire
niş” olarak bilinen mücadele tarzı, esas olarak Tolstoy’un bu 
kitapta dile getirdiği fikirlere dayanmaktadır.

Öte yandan, şiddeti ve savaşı meşrulaştıran ve öldürme
ye onay veren Kiliseyi Hıristiyanlık karşıtı bir kurum olarak 
gören Tolstoy, Kilise Hıristiyanlığını, “dünyanın en yozlaş
mış dini” olarak niteler. Kitabın yayımlanmasıyla birlikte din 
ve devlet otoritelerinden gelen yoğun tepkilerle karşılaşan 
Tolstoy, 1901 yılında Rus Ortodoks Kilsesi tarafından aforoz 
edilmişti.

Lev Tolstoy’un bütün dünyada yanla bulan düşüncelerini 
en çarpıcı biçimde dile getirdiği bu eseri, yazılışının üzerinden 
100 yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra titiz bir çalışmayla ni
hayet Türkçe’ye kazandırıldı.

Kaos yayınlan tel: 0212 518 25 62

Yıldız Ramazanoğlu, İçim den  Geçen Şe

hirler, Selis yay.

Sevinç A. Özcan, Rus Azınlıldar, Küre 

yay.

Hayrettin Karaman, D inlerarası Diyalog 

Nedir? Ufuk kitapları.

Fevzi Zülaloğlu, Kur’an D ersleri, Söy

lem yay.

İbrahim  M. Ebû Rabi, Çağdaş Arap D ü

şüncesi, Anka yay.

Necip Tosun, Film Defteri, Dergah yay.

Nehir A. Gökdum an, Eylülle Gelen, P ı

nar yay.

Torbjan L. ICnutsen, Ulusalararası İlişki

ler Teorisi Tarihi, Açılımkitap.

C elaleddin Vatandaş, Hz. M uham - 

m ed’in Hayatı ve İslam Daveti, Pınar 

yay.

Oliver Lemman-Seyyid Hüseyin Nasr, 

İslam Felsefesi Tarihi, Açılımkitap.

Sefer Turan, Ortadoğu’da Yeni Dönem , 

Pınar yay.

M ehm et Doğan, İlköğretim  Türkçe Söz

lük, Pınar yay.

Çocuklarımıza Din Kitabı

Eşref Edip Erçan

19 4 0 ’lı yıllarda Eşref Edip Ergan tarafından büyük 
bir emeğin, özverinin sonucu olarak olağanüstü si
yasi koşulların hüküm sürdüğü bir süreçte hazırla
nan, hatta tek par.ti yönetim ince çeşitli bahanelerle 
yayını durdurulup toplattırılan “Çocuklarım ıza Din 
K itab ı” adlı eser uzun yıllar sonra Beyan Yayınları 
tarafından tekrar yayınlandı. M ine Alpay G ün ve 
Fahrettin  G ün tarafından sadeleştirilerek 4  kitaplık 
bir seri halinde yayınlanan bu güzide eser şiirsel üs
lubu ve sevimli diliyle oldukça dikkat çekiyor.

Modern Yalnızlığa Karşı 
Evrensel İslam Ailesi

Ahmet Baydar

A hm et Baydar, Kur’an ayetleri çer
çevesinde İslam kültüründeki aile 
kavram ını, modem  yalnızlığı ve bu
na çözüm olarak sunduğu sıla-i ra
him  kavramını incelediği “M odern 
Yalnızlığa Karşı Evrensel İslam A i
lesi” isimli çalışması ile insanlığa bir 
ümit ışığı sunuyor.

Beyan Yayınları (0212) 512 76 97
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Y A N S I M A L A R

YABAN KAZLARI

ERTUGRUL BAYRAMOGLU

D ikkat ettiyseniz yaban 
kazları “V ” şeklinde 
uçarlar. B ilim  adamları 

kazların neden bu şekilde uçtuk- 
larını araştırmışlar. Araştırma 
sonucunda su verilere ulaşmışlar;

1-) “V ” seklinde uçukluğun
da, uçan her kuş kanat çırptığın
da, arkasındaki kuş için onu kal
dıran bir hava akim i sağlıyor
muş. Böylece “V ” seklinde bir 
formasyonda uçan kaz grubu, 
birbirlerinin kanat çırpışları so
nucu ortaya çıkan hava akımını 
kullanarak uçuş m enzillerini 
yüzde yetmiş oranında uzatıyor- 
larmış. Yani tek başına gidebile
cekleri maksimum yolu grup ha
linde neredeyse ikiye katlıyor- 
larmış.

Kıssadan Hisse: Belli bir he
defi olan ve buna ulaşmak için 
bir araya gelen insanlar, birbirle-

rinde hız ve haz alarak hedefleri
ne daha kolay ve çabuk erişirler.

2-) Bir kaz, “V ” grubundan 
ayrıldığı anda uçmakta güçlük 
çekiyor. Çünkü diğer kuşların 
oluşturduğu hava akımının dı
şında kalmış oluyor. Bunun so
nucunda, genellikle gruba geri 
dönüyor ve yoluna grupla devam 
ediyor.

Kıssadan Hisse: Eğer kafamız 
bir kaz kadar çalışıyorsa; bizimle 
aynı yöne gidenlerle bilgi alışve
rişini ve işbirliğini sürekli kılarız.

3-) “V ” grubunun başında gi
den kaz hiç bir hava akımından 
yararlanamıyor. Bu yüzden di
ğerlerine oranla daha çabuk yo
ruluyor. Bu durumda yorulunca 
en arkaya geçiyor ve bu defa h e
men arkasındaki kaz lider konu
muna geçiyor. Bu değişim sürek

li yapılıyor; böylece her kaz gru
bun her noktasında yer almış ve 
aynı oranda yorulmuş oluyor.

Kıssadan H isse: Yaptığınız 
her işi, yeri ve zamanı geldiğinde 
başkasına bırakmak gerekiyor.

4 ')  Uçuş hızı yavaşladığında 
gerideki kuşlar, daha hızlı git
mek üzere öndekileri bağırarak 
uyarıyorlar.

Kıssadan Hisse: İlerlemek ve 
yol almak için bazen başkaları
nın uyarılarına gereksinim duya
rız. Bundan alınmamalıyız; tam 
aksine, böyle uyanları sevinç ve 
takdirle karşılamalıyız.

5-) Gruptaki bir kuş hastala
nırsa veya bir avcı tarafından 
vurulup uçamayacak duruma ge
lirse; düşen kuşa yardım etmek 
üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve 
korumak üzere hasta/yaralı kazın 
yanma gidiyor. Tekrar uçabilene 
(veya eğer ölürse, ölümüne ka
dar) onunla beraber yaralı kuşu 
asla terk etmiyorlar. Daha sonra 
kendilerine başka bir kaz grubu 
buluyorlar.

Hiçbir kaz grubu, kendilerine 
bu şekilde katılmak isteyen kaz
ları reddetmiyor.

Kıssadan Hisse: Adam olmak 
sadece insanlara özgü değil... ■
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YANSIMALAR / BAYRAMOĞLU

HAYATIN

H ayatı, bir oyun kabul edin... H ani, hokkabazla
rın  beş topu, iki elleri ile havaya atarak oynadık
ları oyun...

Bu topları; iş, aile, sağlık, dostlar ve sevgi di
ye adlandırın ve beşini birden havada tutmaya 
çalışın.

Kısa zamanda, iş topunun, lastik olduğunu 
göreceksiniz. Yere düştüğünde yine sıçrayacaktır.

TIPLABI

Am a... Ö teki dört top; aile, sağlık, dostlar ve 
sevgi, kristalden yapılmıştır. Bunlardan birini 
düşürürseniz, çizilebilir, aşınabilir, çentiklenebi- 
lir, çatlayabilir, kırılabilir hatta, tuzla buz o labi
lir..

Bunlardan biri düşerse, bir daha asla eskisi gi
bi olmaz. Bunu iyi b ilin  ve...

Hayatınızın dengesini asla bozmamaya çalışın

Şu
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir

•-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir
-b ir

seninle gurur duyuyor.
seni düşünüyor.
senin için endişeleniyor.
seninle konuşmak istiyor.
senin iyi olduğunu umuyor.
verdiğin destek için sana m innet duyuyor.
her şeyin yoluna girmesi için sana dua ediyor.
senin mutlu olmanı istiyor.
senin başarıların için seviniyor.
sana bir hediye vermek istiyor.
senin bir hediye olduğunu düşünüyor.
senin fazla üşüyüp fazla terlem ediğini umuyor.
senin yüreğinin sağlamlığına hayranlık duyuyor
seni düşünerek gülüm süyor.
seninle dışarı çıkıp gezmek istiyor.
senin dünyalara bedel o lduğunu düşünüyor.
seni korumak istiyor.
onu affetmeni istiyor.
onu affettiğin için kendini çok mutlu hissediyor 
seninle gülmek istiyor.
A llah ’a senin için dua ediyor.
senin onun için ne kadar önemli olduğunu söyl
A llah ’a seni karşısına çıkardığı için şükrediyor.
senin yanında olduğunu b ilm eni istiyor.
senin arkadaşlığın sayesinde kendini mutlu his:
senin onu fark etmeni bekliyor.
senin öğütlerine ve yol göstermene ihtiyaç duyı
sana inanıyor.
sana güveniyor.
senin desteğini istiyor.
senin ona inanmanı istiyor.



A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

ZALİMİN ZULMÜ VARSA, 
MAZLUMUN ALLAH’I VAR

FAHREDDİN GÖR

ri nedeniyle gözden düştü ve sür

gününe sebep oldu.

Halet Efendi’ııin  şerrine uğ
ramamak için herkes ondan bu
cak bucak kaçardı. Yolda görse
ler yollarını değiştirirlerdi. Nük
tedan birisi H alet Efendi’nin 
bahçıvanının bahçedeki incir fi
danını söküp atmaya çalıştığını 
görünce, bahçıvana; “Sakın bu 
fidanı sökme! Efendi hazretleri-

Hayat enteresan olaylara g ebe...
Güzellikleriyle çirkinlikleriy

le yaşanıp gidiyor bir zaman 
meçhulüne doğru...

H iç kimse yarının ne olaca
ğını bilem ez...

inişlerle çıkışlarla sürekli de
ğişkenlik gösteriyor...

Bize düşen şu fani dünyada 
Yaratan’a iyi kul o lm ak...

Çevresine, toplumuna yararlı 
bir şekilde yaşamayı sürdürebil
mek. ..

A llah son ne
fese kadar, hayra 
davet eden, hayır 
üreten, vefalı insan
lardan olmayı nasip 
eylesin...

Toplum un nefretin i 
celp eden, insanların şerrinden 
em in olmadığı, çıkarcı kimse
ler tarihin karanlık sayfala
rında yerlerini almışlardır.

Bunlardan birisi de H alet 
E fendi’dir. ik inci M ahmut dö
nem inin ünlü şair ve devlet ada
mı idi. Hırslı, zalim ve oldukça 
zeki bir insandı.

Şeyh Galip döneminde G a
lata M evlevihanesine mensup 
oldu. Paris elçiliğinde görev yap
tı. İstanbul’a döndüğü zaman pa
dişah gözünde oldukça itibarlıy
dı. Hatta sadrazamdan daha çok 
nüfuz sahibi olmuştu.

ne birisinin ocağına dikmesi için 
lazım olur” demiş.

Bir başka gün, bir grup insan 
devlet işleri için odasına uğra
mışlar. Odasında koltuğunda 
Halet Efendi’yi uyurken görmüş
ler. Grubun içindekilerden Ka
zasker Mustafa Behçet Efendi, 
yanındakilere “Aman! Uyuyan  
fitneyi uy andırmayalım” demiş.

Öldüğünde şairin biri şu dize
leri sıralamış ardından:

N e kendi eyledi rahat 
N e halka verdi huzur 
Yıkıldı gitti cihandan 
Dayansın Ehl-i Kubur 
İyilerle beraber olmak

Düşmanlarına karşı da çok 

acımasızdı. Devlet işlerinde çok

larının azline, katline ve sürgü

nüne sebep oldu. Bir süre sonra 

dış işlerindeki bazı başarısızlıklar 

ve padişahtan gizlediği bazı işle

88 Ümran-Ekim •2005



ÜMRAN EK

SEVR ANTLAŞMASI
ÜMRAN ARAŞTIRMA GRUBU

İngiliz tarih felsefecisi Collingvvood, akıp giden tarihsel süreci belli dönem lere, devir

lere, çağlara ayırarak tahlil etm enin doğru bir yöntem  olmadığını; zira, herhangi bir za

m an diliminde meydana gelen bir tarih olayına etki eden nedenleri, çok önceki devir

lerde/çağlarda bulabildiğimiz gibi, o olayın tetiklediği, neden olduğu ya da ortam h a

zırladığı pek çok olaya da yıllar ve asırlar sonra rastlayabileceğimizi söyler.

Türkiye’de son yıllarda olup biten gelişmeler, Collingvvood’un bu tespitini teyit 

eder niteliktedir. Bugünün Türkiye’sinde meydana gelen iç ve dış politika olaylarını, 

iktidar m ücadelelerini, sosyo-kültürel hadiseleri hazırlayan nedenlerin izini sürmek, 

yaşanan değişim süreçlerini doğru anlamak ve anlamlandırmak için yakın tarihimize, 

Tanzim at-M eşrutiyet-Cum huriyet dönem lerinde inatla sürdürülen Batılılaşm a serüve

nine, bidayeti Selçuklulara kadar uzanan inişli-çıkışlı kadîm H aç-H ilâl savaşlarına ve 

nihayet yaklaşık yüz yıl öncesinde D üvel-i Muazzama’ya karşı verdiğimiz hayat-m em at 

mücadelesine kadar pek çok tarihî olay, olgu ve sürecin masaya yatırılması, enine-bo- 

yuna ve derinlem esine tahlil edilmesi zaruridir.

Bu bağlamda, son yıllarda ve aylarda handiyse ülke gündeminden h iç düşmeyen 

A B  ile bütünleşme çabaları, PKK terörü, Erm eni meselesi vb. dolayısıyla sıkça tartışı

lan azınlılclaştırma çabaları, etnik  m illiyetçilikler, böl(ün)m e planları... vesilesiyle za

m an zaman kendilerine gönderme yapılan Sevr ve Lozan Antlaşm alarını (bugünü il

gilendiren maddeleri önceleyerek) Ü m ra n  okuyucularının istifadelerine sunuyoruz.
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ÜMRAN EK

müttefik ve ortak devletlerle Türkiye arasinda

10 AĞUSTOS 1920’DE SEVRES’TE İMZALANAN 

BARIŞ ANTLAŞMASI

BÖLÜM I

Milletler Cemiyeti Misakı hakkındadır. (Madde 1'den 
26'ya kadar.)

BÖLÜM 2 

TÜRKİYE’NİN SINIRLARI 

MADDE 27.

I. Avrupa'da, Türkiye'nin sınırları aşağıdaki gibi sap
tanacaktır.

1. Karadeniz:

Karadeniz Boğazı’nın girişinden aşağıda belirtilen 
noktaya kadar.

2. Yunanistan ile: *

Podima'nın aşağı yukarı 7 kilometre kuzey-batısın- 
da bulunan Büyük Dere’nin ağzında Karadeniz üzerinde 
seçilecek bir noktadan başlayarak, güney-batıya doğru 
ve Istranca Dere havzası sınırlarının en kuzey-batı nok
tasına kadar (Istranca’nın aşağı yukarı 8 kilometre ku- 
zey-batısında bulunan nokta):

Kaplıca^Dağ ile Üçpınar Tepesi noktalarından geç
mek üzere,"toprak [arazi] üzerinde saptanacak bir çizgi;

oradan, güney-güneydoğu doğrultusunda ve Sinek-
li demiryolu istasyonunun aşağı yukarı 1 kilometre ba
tısında, Çorlu-Çatalca demiryolu üzerinde seçilecek bir 
noktaya kadar:

Istranca Dere havzasının batı sınırını olabildiğince 
izleyen bir çizgi; oradan, güney-doğuya doğru ve ku- 
zey-doğuda, Büyük Çekmece Gölü'ne akan ırmaklar 
havzalarıyla, güney-batıda doğrudan doğruya Marmara 
Denizi'ne dökülen ırmakların havzası arasındaki su bö
lümü çizgisi üzerinde Fener ve Kurfalı arasında seçile
cek bir noktaya kadar:

Sinekli’nin güneyinden geçmek üzere toprak [arazi] 
üzerinde saptanacak bir çizgi; oradan, güney-doğuya 
doğru ve Kalikratia’nın aşağı yukarı 1 kilometre güney 
batısında Matmara Denizi üzerinde seçilecek bir nokta
ya kadar:

yukarıda tanımlanan su bölümü çizgisini olabildi
ğince izleyen bir çizgi.

3. Marmara Denizi:

Yukarıda tanımlanan noktadan Karadeniz Boğa- 
zı'nın girişine kadar.

D. Asya’da, Türkiye'nin sınırları aşağıdaki gibi sapta
nacaktır.

1. Batıda ve Güneyde:

Marmara Denizi üzerinde, Karadeniz Boğazı'nın giri
şinden başlayarak Doğu Akdeniz’de İskenderun Körfezi 
dolaylarında Karataş-Burnu yakınında aşağıdaki gibi ta
nımlanan bir noktaya kadar:

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Doğu Akde
niz; III. Bölümün (Siyasal Hükümler) IV. Kesimi ile 84. ve 
122. Maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere, Marmara 
Denizi adaları ve Osmanlı kalan kıyılardan 3 mil kadar 
uzaklık içinde bulunan adalar.

2. Suriye ile:

Kuzey-doğuya doğru, Haşan Dede geçidinin doğu 
kıyısı üzerinde ve Karataş Burnu’ndan aşağı yukarı 3 ki
lometre kuzey-batıda seçilecek bir noktanın Ceyhan ır
mağı üzerinde Babeli’nin aşağı yukarı 1 kilometre ku
zeyinde seçilecek bir noktaya kadar: Karataş'ın kuze
yinden geçmek üzere, toprak [arazi] üzerinde saptana
cak bir çizgi-.oradan, ‘Kesik Kale'ye kadar:

Ceyhan ırmağının kaynağına doğru akım yolu-, ora
dan, kuzey doğuya doğru ve Ceyhan ırmağı üzerinde 
Karapazar’m aşağı yukarı 15 kilometre doğu-güney-do- 
ğusunda seçilecek bir noktaya kadar:

Karatepe’nin kuzeyinden geçmek üzere, toprak 
[arazi] üzerinde saptanacak bir çizgi;

oradan ve Düldül Dağı’nın batısında bulunan, Cey
han ırmağının dirseğine kadar:

Ceyhan ırmağının kaynağına doğru akım yolu; ora
dan, güney-doğu genel doğrultusunda ve Gavur Göl'ün 
aşağı yukarı 15 kilometre güney-güney-batısında, Emir 
Musa Dağı üzerinde seçilecek bir noktaya kadar: demir
yolundan aşağı yukarı ı8 kilometre uzaklıktan geçmek 
ve Düldül Dağı'nı Suriye’de bırakmak 'üzere izlenecek 
bir çizgi; oradan, doğuya doğru ve Urfa’nın aşağı yuka
rı 5 kilometre kuzeyine kadar:

Bahçe, Ayıntap, Birecik ve Urfa kentlerini birbirine 
bağlayan yolların kuzeyinden geçmek ve bu kentler
den son üçünü Suriye'de bırakmak üzere, batıdan do
ğuya genel bir doğrultuda ve oldukça düz biçimde top
rak [arazi] üzerinde saptanacak bir çizgi; oradan, doğu
ya doğru ve (Cezire-i fbn-i Ömer'in 27 kilometre) ba
tısında Azeh'in aşağı yukarı 6 kilometre kuzeyinde Dic
le’nin oluşturduğu dirseğin en güney-batı noktasına 
kadan batıdan doğuya genel doğrultuda ve Mardin 
kentini Suriye'de bırakmak üzere oldukça düz biçimde 
toprak [arazi] üzerinde saptanacak bir çizgi; oradan, ve 
Habur Su ile Dicle’nin kesiştikleri yerle, bu yerin aşağı 
yukarı 10 kilometre kuzeyinde Dicle dirseği arasında ve 
Dicle üzerinde seçilecek bir noktaya kadar-.

Cezire-i İbn-i Ömer kentinin bulunduğu adayı Suri
ye'de bırakmak üzere Diclenin ağzına doğru akım yolu.

3. Irak ile:

Oradan, batıdan doğuya doğru genel bir doğrultuda 
Musul Vilayetinin doğu sınırı üzerinde seçilecek bir 
noktaya kadar: toprak [arazi] üzerinde saptanacak bir 
çizgi; oradan, bu çizginin doğuya doğru Türkiye ile Iran 
arasındaki sınıra rastladığı noktaya kadan

Imadiye’nin güneyinden geçecek biçimde değiştiril
miş, Musul İlinin [Vilayetinin ] kuzey sınırı.

4. Doğuda ve Kuzey Doğuda

Yukarıda tanımlanan noktadan ve Karadeniz'e ka
dar 89.madde hükümleri yasaklı kalmak koşuluyla Tür
kiye ve Iran arasındaki şimdiki sınırla, Türkiye ve Rusya 
arasındaki eski sınırlar

5. Karadeniz

(Türkiye'nin sınırları hakkında madde 28'den 35'e 
kadar detaylı tespitler yapılmıştır.)
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BÖLÜM ffl.

SİYASAL HÜKÜMLER 

KESİM I 
İSTANBUL 

MADDE 36.

İşbu Antlaşmanın hükümleri saklı kalmak koşuluy
la, Bağıtlı Yüksek Taraflar, Osmanlı Hükümetinin İstan
bul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına dokunulmaması, 
ve bu Hükümetle Majeste Padişah’ın bu kentte oturmak 
ve bu kenti Osmanlı Devletinin başkenti tutmak bakı
mından özgür olduklarında görüş birliği içindedirler.

Bununla birlikte, Türkiye, işbu Antlaşma ile bunu 
tamamlayan, antlaşmaların ve sözleşmelerin hiikümle- 

. rine, özellikle soy, din ve dil azınlıklarının haklarına dü
rüst bir biçimde saygı göstermekte kusur ederse, Müt
tefik Devletler, yukarıda belirtilen hükmü değiştirmek 
hakkını kesinlikle saklı tutarlar, ve Türkiye, bu bakım
dan alınacak bütün kararlan kabul etmeği şimdiden 
yükümlenir.

KESİM II.
BOĞAZLAR 

MADDE 37.

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Bo- 
gazı'nı kapsayan Boğazlar’da gemilerin gidiş-gelişi (ula
şımı), gelecekte, gerek barış zamanında gerek savaş za
manında, bayrak ayırımı yapmaksızın, bütün ticaret ve 
savaş gemileriyle askerlik ve ticaret uçaklarına açık 
olacaktır.

Milletler Cemiyeti Konseyinin bir kararının uygulan
ması dışında, bu sular abluka edilemez, buralarda hiç
bir savaş hakkı kullanılamaz ve hiçbir düşmanca ey
lemde bulunulamaz.

(Madde 38’den 61'e kadar komisyonun işlevi hak
kında detaylı açıklamalarda bulunulmuştur.)

KESlM III.
KÜRDİSTAN 

MADDE 62.

Fırat’ın doğusunda, ileride saptanacak Ermenis
tan’ın güney sınırının güneyinde ve 27. Maddenin I I12. 
ve 3. fıkralarındaki tanıma uygun olarak saptanan Suri
ye ve Irak ile Türkiye sınırının kuzeyinde, Kürtlerin sa
yıca üstün bulunduğu bölgelerin yerel özerkliğini, işbu 
Antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak altı 
ay içinde, İstanbul’da toplanan ve Ingiliz, Fransız ve Ital
yan Hükümetlerinden herbirinin atadığı üç üyeden olu
şan bir Komisyon hazırlayacaktır. Herhangi bir sorun 
üzerinde oybirliği oluşamazsa, bu sorun, Komisyon 
üyelerince, bağlı oldukları Hükümetlerine götürülecek
tir. Bu plan, Süryani-Geldaniler ile, bu bölgelerin içinde
ki öteki etnik ve dinsel azınlıkların korunmasına ilişkin 
tam güvenceler de kapsayacaktır; bu amaçla Ingiliz, 
Fransız, Italyan, Iran’lı ve Kürt temsilcilerden oluşan bir 
Komisyon incelemelerde bulunmak ve, işbu Andla§ma 
uyarınca, Türkiye sınırının Iran sınırı ile birleşmesi du
rumlarında, Türkiye sınırında yapılması gerekebilecek 
düzeltmeleri kararlaştırmak üzere bu yerleri ziyaret 
edecektir.

(Madde 63’te, 62. maddenin 3 ay içinde yürürlüğe 
girmesi öngörülüyor.)

MADDE 64.

işbu Antlaşmanın yürürlüğe konuşundan bir yıl 
sonra, 62. Maddede belirtilen bölgelerdeki Kürtler, bu 
bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye’den ba
ğımsız olmak istediklerini kanıtlayarak Milletler Cemi
yeti Konseyine başvururlarsa ve Konsey de bu nüfusun 
bu bağımsızlığa yetenekli olduğu görüşüne varırsa ve 
bu bağımsızlığı onlara tanımayı Türkiye’ye salık verirse, 
Türkiye, bu öğütlemeye [tavsiyeye] uymayı ve bu böl
geler üzerinde bütün haklarından ve sıfatlarından vaz
geçmeyi, şimdiden yükümlenir.

Bu vazgeçmenin ayrıntıları Başlıca Müttefik Devlet
lerle Türkiye arasında yapılacak özel bir sözleşmeye 
konu olacaktır.

Bu vazgeçme gerçekleşirse ve gerçekleşeceği za
man, Kürdistan’ın şimdiye dek Musul, ilinde kalmış ke
siminde oturan Kürtlerin, bu bağımsız Kürt Devletine 
kendi istekleriyle katılmalarına, Başlıca Müttefik Dev
letlerce hiçbir karşı çıkışta bulunulmayacaktır.

KESlM IV.
İZMİR

MADDE 65.

İzmir kenti ile 56. Maddede belirtilen ve bu kente 
bitişik topraklara, 83. Madde uyarınca kesin statüleri 
saptanıncaya kadar, işbu Kesimin hükümleri uygulana
caktır.

MADDE 66.

(İzmir'in sınırları, statüsü detaylı olarak belirtilmiştir.)
MADDE 67.

66. Maddede belirtilen toprakların sınırını toprak 
[arazi üzerinde saptamak üzere, işbu Antlaşmanın yü
rürlüğe konuluşunu izleyecek onbeş gün içinde bir Ko
misyon kurulacaktır Bu Komisyon, Ingiliz, Fransız ve 
Italyan Hükümetlerince atanacak üç Üye ve, Yunan Hü
kümetince atanacak bir üye ile Osmanlı Hükümetince 
atanacak bir üyeden oluşacaktır..

MADDE 69.

İzmir kenti ve 66. Maddede tanımlanan topraklar 
Osmanlı egemenliği altında kalmaktadır Bununla birlik
te, Türkiye, fzmir kenti ile sözü edilen topraklar üzerin
deki egemenlik haklarının kullanımını Yunanistan'a ak
taracaktır. Bu egemenliğin simgesi olmak üzere, Os
manlI bayrağı kentin dışındaki bir kaleye sürekli olarak 
çekilecektir. Bu kale, Başlıca Müttefik Devletlerce sap
tanacaktır.

MADDE 70.

Yunan Hükümeti, İzmir kentiyle 66. Maddede belir
tilen toprakların yönetiminden sorumlu olacak ve bu 
yönetimi özel olarak bu amaçla atayacağı bir görevliler 
kurulunca yürütecektir.

MADDE 71.

Yunan Hükümeti, İzmir kentiyle 66. Maddede ta
nımlanan topraklarda kamu düzeninin ve güvenliğin 
korunması için gerekli askeri kuvvetleri bulundurmak 
hakkına sahip olacaktır.

(72-82. maddeler İzmir’in Yunan Hükümeti tarafın
dan nasıl yönetileceğine ilişkin diğer hükümleri içer
mektedir.)
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MADDE 83

işbu Antlaşmanın yürürlüğe girişinden beş yıllık bir 
süre geçtikten sonra, 72. Maddede öngörülen yerel Parla
mento, oyçokluğuna dayanan bir kararla, Milletler Cemi
yeti Konseyinden, İzmir kentiyle 66. Maddede tanımla
nan toprakların kesin olarak Yunanistan Krallığına bağ
lanmasını isteyebilecektir. Konsey, kendi göstereceği ko
şullar içinde, daha önce bir halk oylaması [plebisit) yapıl
masını isteyebilecektir.

sözü geçen bağlanma, bir önceki fıkranın uygulan
ması sonucu gerçekleşecek olursa, 69. Maddede sözü 
edilen, Türkiye'nin egemenlik hakkı sona erecektir. Bu 
durumda, Türkiye, İzmir kenti ile 66. Maddede tanımla
nan topraklar üzerindeki haklarından ve sıfatlarından, 
Yunanistan yararına, vazgeçtiğini şimdiden bildirir.

KESİM V.
YUNANİSTAN 

MADDE 84.

27 Kasım 1919’da Neuilly-sur-Seine'de imzalanan Ba
rış Antlaşması ile Bulgaristan'a tanınan sınırlar saklı kal
mak üzere, Türkiye, eski Osmanlı Imparatorluğu'nun Av
rupa kıtasında ve işbu Antlaşma ile saptanan Türkiye sı
nırları ötesindeki bütün haklarından ve sıfatlarından Yu
nanistan yararına vazgeçer.

Bir önceki fıkrada belirtilen egemenlik aktarılmasına 
Marmara Denizi adaları girmez.

Türkiye, ayrıca Gökçeada [İmroz, Imbros, ImbroJ, Boz
caada [Tenedos, Tenedo] adaları üzerindeki bütün hakla
rından ve sıfatlarından Yunanistan yararına vazgeçer. Yu
nanistan'ın Doğu Akdeniz'deki öteki adalar, özellikle Lim- 
ni [Lemnos, Lemno], Semadirek [Semendirek, Samothra- 
ce, Saniotracia], Midilli [Mitylene, Mitilene], Sakız [Chios, 
Chio], Sisam [Samos, Samo] ve Nikarya [Nicaria] üzerinde 
egemenliğine ilişkin, 17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Ant
laşmasının 5. Maddesi ve 1/14 Kasım 1913 tarihli Atina 
Antlaşmasının 15. Maddesi uyarınca, Londra'da Büyükel
çiler Konferansınca alınan ve Yunan Hükümetine 13 Şu
bat 1914'de bildirilen karar, işbu Antlaşmanın 122. Mad
desinde sözü edilen ve İtalya'nın egemenliği altına konu
lan adalar ile Asya kıyısından üç milden daha az bir uzak
lıkta bulunan adalara ilişkin hükümlere dokunulmamak 
koşuluyla, doğrulanmıştır.

Bununla birlikte, işbu Antlaşma uyarınca Yunan ege
menliği altına konulmuş, 178. Maddede öngörülen Boğaz
lar bölgesi kesimi ile Adalarda, Yunanistan, işbu Antlaş
manın tersine hükümleri olmadıkça, sözü geçen bölge
nin, Marmara Denizi adalarını da içeren, OsmanlI ege
menliği altında kalan kesiminde işbu Antlaşmanın Boğaz- 
lar'ın özgürlüğünü sağlamak için Türkiye'ye yüklediği bü
tün yükümlülükleri kabul eder ve bunları yerine getirme
ği yükümlenir.

(Madde 85, sınır komisyonunun kuruluşu hakkındadır.) 
MADDE 86.

Yunanistan, özellikle Edirne’ye ilişkin olarak, Yunanis
tan'da oturanların çoğunluğundan soy, dil ya da .din ba
kımından ayrı olanların çıkarlarını korumak için, gerekli 
görülecek hükümleri, bunların özel bir Antlaşmaya ko
nulmasına rıza göstererek, kabul eder.

Yunanistan, ayrıca, transit özgürlüğünü ve öteki ulus
ların ticareti için hak gözetir bir rejimi korumak için ge

rekli görülecek hükümlerin özel bir Antlaşmaya konul
masını da kabul eder.

(Madde 87; Yunan hükümetinin egemenliği altına gi
ren topraklar için üstleneceği malî yükümlülükleri içer
mektedir.)

KESİM Vi.
ERMENİSTAN

MADDE 88.

Türkiye, öteki, Müttefik Devletlerin yapmış oldukları 
gibi, Ermenistan'ı özgür ve bağımsız bir Devlet olarak ta
nıdığını bildirir.

MADDE 89.

Öteki Bağıtlı Yüksek Taraflar gibi, Türkiye ile Ermenis
tan da, Erzurum, Trabzon, Van ve'Bitlis illerinde Türkiye 
ile Ermenistan arasındaki sınırın saptanması işini Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanının hakemliğine sunmayı ve 
bu konudaki kararını olduğu kadar, Ermenistan'ın denize 
çıkışı ile sözü geçen sınıra bitişik bütün Osmanlı toprak
larının askersizleştirilmesine ilişkin ileri sürebileceği bü
tün hükümleri kabul etmeyi kararlaştırmışlardır.

MADDE 90.

89. Madde uyarınca sınır saptanması, sözü geçen (İler 
[Vilayetleri topraklarının tümünün ya da bir kesiminin Er
menistan'a aktarılmasına yol açacak olursa, Türkiye, ak
tarılan toprak üzerindeki bütün haklarından ve sıfatların
dan, karar tarihinden başlamak üzere geçerli olarak, vaz
geçtiğini şimdiden bildirir. İşbu Antlaşmanın, Türkiye'den 
ayrılan topraklara uygulanacak hükümleri, o andan baş
layarak, bu topraklara da uygulanacaktır.

Ermenistan'ın, kendi egemenliği altına girmiş toprak
lar nedeniyle üstlenmesi gerekecek, Türkiye'ye ait mâlî 
yükümlülüklerin ya da hakların oranı ve niteliği, işbu Ant
laşmanın VIII. Bölümünün (Mâlî Hükümler) 241. Madde
sinden 244. Maddesine kadarki Maddeleri uyarınca sap
tanacaktır.

İşbu Antlaşma ile çözüme bağlanamayan ve sözü ge
çen toprağın aktarılmasından doğabilecek bütün sorun
lar, gerekirse, daha sonra yapılacak sözleşmelerle çözü
me bağlanacaktır.

(Madde 91-93: sınır komisyonu ve diğer detaylara da
ir hükümler içerir.)

KESİM VII.
SURİYE, IRAK, FİLİSTİN

MADDE 94.

Bağıtlı Yüksek Taraflar, kendi başlarına yaşayacak 
duruma gelinceye kadar, bir mandataire'in öğütleri ve 
yardımı yönetimlerine yön vermek koşuluyla, ı. Bölümün 
(Milletler Cemiyeti Misakı) 22. Maddesinin 4. paragrafı 
uyarınca, Suriye ile Mezopotamya’nın bağımsız Devlet' 
olarak geçici tanınmaları konusunda karara varmışlardır.

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak on- 
beş gün içinde, 27. Maddenin II 12. ve 3. fıkralarında ta
nımlanan sınır çizgisini toprak [arazi] üzerinde saptamak 
üzere, bir Komisyon kurulacaktır. Bu Komisyon, Fransa, 
Ingiltere ve İtalya'nın herbirince atanacak üç üye ile, Tür
kiye’nin atayacağı bir üyeden oluşacaktır. Bu Komisyo
na, gereğine göre, Suriye ile sınıra ilişkin olarak Suriye'nin 
bir temsilcisi, Irak ile sınıra ilişkin olarak Irak'ın bir temsil
cisi yardımcı olacaktır.
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Adı geçen Devletlerin öteki sınırları ile mandataire'in 
seçimi, Başlıca Müttefik Devletlerce saptanacaktır.

MADDE 95.

Bağıtlı Yüksek Taraflar, 22, Madde hükümlerinin uygu
lanmasıyla, Başlıca Müttefik Devletlerce saptanacak sınır
lar içinde Filistin’in yönetimini, sözü edilen Devletlerce se
çilecek bir Mandataire'e vermeği kararlaştırmışlardır. 
Mandacoire, Yahudi halkı için Filistin’de bir ulusal yurt ku
rulmasından yana İngiliz Hükümetince daha önce 2 Kasım 
1917'de açıklanan ve öteki Müttefik Devletlerce kabul 
edilen bildirinin uygulanmasından sorumlu olacaktır-, şu 
kadar ki, Filistin'deki Yahudi olmayan toplumların yurttaş
lık [medeni] haklarıyla dinsel haklarına ve başka herhan
gi bir ülkedeki Yahudilerin yararlandıkları haklara ve siya
sal statüye zarar verecek hiçbir şey yapılmayacaktır.

Mandatoire Devlet, çeşitli dinsel toplumlara ilişkin bü
tün sorunları ve istemleri incelemek ve bunların çözümü
nü sağlamak için en kısa sürede bir Komisyon kurmak 
yükümlülüğünü kabul eder. Bu Komisyonun kuruluşunda 
ilgili dinsel çıkarlar göz önünde tutulacaktır. Komisyon 
Başkanı, Milletler Cemiyeti Konseyince atanacaktır.

MADDE 96.

Yukarıdaki sözü edilen topraklara ilişkin mandarların 
koşulları, başlıca Müttefik Devletlerce saptanacak ve 
onaylanmak üzere Milletler Cemiyeti Konseyine sunula
caktır.

MADDE 97.

Türkiye, bu Bölümde sözü edilen sorunlara ilişkin ola
rak alınabilecek her türlü kararı, 132. Madde hükümleri
ne uygun olarak, kabul etmeyi şimdiden yükümlenir.

KESİM VIII.
HİCAZ

MADDE 98.

Türkiye, Müttefik Devletlerin yapmış oldukları gibi, 
Hicaz’ı özgür ve bağımsız bir Devlet olarak tanıdığını ve 
Türkiye'nin işbu Antlaşma ile saptanmış sınırları ötesinde 
bulunan ve ileride saptanacak sınırlar içinde bulunacak 
eski Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerindeki bütün 
haklarından ve sıfatlarından Hicaz yararına vazgeçtiğini 
bildirir.

. MADDE 99.

Mekke ve Medine kentlerine ve bu kentlerin kutsal 
yerlerine bütün ülkelerdeki Müslümanların tanıdıkları 
kutsal nitelik nedeniyle, Majeste Hicaz Sultanı, Hac ama
cıyla ya da başka herhangi bir dinsel amaçla buralara git
mek isteyen bütün ülkelerdeki Müslümanlara giriş özgür
lüğü ve kolaylığı sağlamayı, Kur'an yasası gereğince bü
tün ülkelerdeki Müslümanların buralarda kurmuş olduk
ları ya da kuracakları vakıf kurumlarına saygı göstermeyi 
ve göstertmeyi yükümlenir.

MADDE 100.

Majeste Hicaz Sultanı, Hicaz ülkesinde, Müttefik Dev
letlerden birinin ya da eski Osmanlı İmparatorluğu top
rakları üzerinde kurulan Devletlerden herhangi birinin 
uyrukluğundaki gemilere, mallara ve kişilere, ve Milletler 
Cemiyeti üyesi Devletlerin uyrukluğundaki gemilere, 
mallara ve kişilere, ticaret bakımından tam bir işlem eşit
liği yapılmasını sağlamayı yükümlenir.

KESİM IX 

MISIR 

MADDE 101.

Türkiye, Mısır’daki ve Mısır üzerindeki bütün hakların
dan ve sıfatlarından vazgeçer. Bu vazgeçme, 5 Kasım 
1914’den başlayarak geçerli sayılacaktır. Türkiye, Mütte
fik Devletlerce girişilen eyleme uygun olarak, Ingiltere'nin 
18 Aralık 1914’de Mısır üzerinde ilan ettiği koruyuculuğu 
tanıdığını bildirir.

MADDE 102.

18 Aralık 1914'de Mısır'da yerleşmiş bulunan Osman
lI uyrukları o tarihte geçici olarak Mısır’da bulunmayıp da,
o tarihten sonra dönmemiş olanlar dışında- Mısır uyruk
luğunu bütün haklarıyla elde edecekler ve Osmanlı uy
rukluğunu yitireceklerdir. Bu son dürümdakiler, Mısır uy
rukluğunu ancak Mısır Hükümetinin özel izniyle alabile
ceklerdir.

MADDE 103.

18 Aralık 1914'den sonra Mısır'a yerleşen ve işbu Ant
laşmanın yürürlüğe giriş tarihinde yerleşmiş durumda 
olan Osmanlı uyrukları, seçme hakkı için 105. Maddede 
yer alan koşullar altında, Mısır uyrukluğunu elde etmek 
üzere hak öne sürebileceklerdir. Bununla birlikte, birey
sel durumlarda bu istem, yetkili Mısır makamlarınca red
dedebilecektir.

MADDE 104-114

(Mısır'ın ve Sudan'ın statüsü hakkındaki ayrıntıları 
içermektedir.)

KIBRIS 

MADDE 115.

Bağıtlı Yüksek Taraflar, Ingiliz Hükümetince 5 Kasım 
1914,de ilan edilmiş olan Kıbrıs’ın kendisine bağlanması
nı tanıdıklarını bildirirler.

MADDE 116.

Türkiye, bu adanın Padişah’a ödenen vergiye olan 
hakkı da içermek üzere, Kıbrıs üzerinde ya da Kıbrıs'a iliş
kin bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeçer.

MADDE 117.

Kıbrıs adasında doğmuş ya da orada oturan Osmanlı 
uyrukları, yerel yasa koşulları içinde, Osmanlı uyruklu
ğundan ayrılarak, Ingiliz uyrukluğunu alacaklardır.

KESİM X 
FAS VE TUNUS

(Madde 118-120 Fas ve Tunus’ta Fransa himayesinin 
kabulüne dair hükümleri içerir.)

KESİM XI 
LİBYA VE EGE DENİZİ ADALARI 

MADDE 121.

Türkiye, 12 Ekim 1912 tarihli Lozan Antlaşması gere
ğince, Libya'da Padişah’a bırakılmış olan bütün haklardan 
ve sıfatlardan kesinlikle vazgeçer.

MADDE 122.

Türkiye, şimdi İtalya’nın işgalinde bulunan Ege Denizi 
adaları, başka bir deyimle Stampalia [Astropalia], Rodos 
[Rhodes, Rhodos, Rodi, Rodos], Herkit [Calki, Kharki, Calc- 
hi], Kerpe [Scrapantoj, Kaşot [Casos, Casso], piskopis [Pis- 
copis, Tilos, Piscopio], İncirli [Misiros, Nijyror, Misiro, Mysi-
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rosl, Kalimnos [Calimnos, Kalymltos, Calymnos, Calimno], 
Loryos [Leros.Lero], Patnos [Patmos, Patmo], Limpos [Lip
sos, Lipso], Siimbeki' [Simi, Symi, Sini], Istanköy [Cas, kosl 
adaları ile bunlara bağlı adacıklar ve Kastellorizo [Caste- 
lorizzo] adası üzerindeki bütün haklarından ve sıfatların
dan İtalya yararına vazgeçer (1 sayılı haritaya bakılması).

KESİM XII 
UYRUKLUK 

MADDE 123.

İşbu antlaşmanın hükümleri uyarınca, Türkiye'den 
ayrılmış ülkelerde yerleşmiş Osmanlı uyrukları hukukça 
ve yerel yasaların öngördüğü koşullarla, bu ülke hangi 
devlete bırakılmışsa o devletin uyruğu olacaklardır.

(Madde 124-131: Osmanlı uyrukluğu (vatandaşlığı) 
hakkında detay hükümler yer alıyor.)

KESİM XIII 
GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 132.

Türkiye, işbu Antlaşma ile saptanan sınırları dışında 
işbu antlaşma gereğince başka herhangi bir düzenleme 
konusu yapılmamış Avrupa dışındaki bütün topraklar 
üzerinde, ya da topraklara ilişkin olarak ileri sürebileceği 
tüm haklarından ve sıfatlarından, her bakımdan, başlıca 
Müttefik Devletler yararına vazgeçtiğini bildirir.

Türkiye yukarıdaki hükmün sonuçlarını düzenlemek 
için, başlıca Müttefik Devletlerin, gerektiğinde üçüncü 
devletlerle anlaşarak, aldıkları ya da alacakları önlemleri 
tanımayı ve kabul etmeyi yükümlenir.

(Madde 133-135: Türkiye I. Dünya Savaşına katılan 
devletler arasındaki antlaşmaları kabul ettiğini, Rusya ile 
yaptığı 1914 Antlaşmasını ise kaldırdığını kabul eder.) 

MADDE 136.

işbu Antlaşmanın yürürlüğe girişini izleyen üç ay 
içinde, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya 
Hükümetlerinin her birince atanacak dört üyeden olu§an 
ve, herbiri bu amaçla birer uzman göstermeğe çağrılacak, 
müttefik ve tarafsız öteki Kapitülasyoncu Devletlerin tek
nik uzmanlarının da yardımıyla, Türkiye'de bugünkü ada
let konularındaki Kapitülasyonlar rejiminin yerini alacak 
bir adalet reformu tasarısı hazırlamak için bir Komisyon 
kurulacaktır. Bu Komisyon, Osmanlı Hükümetiyle danış
tıktan sonra, ya karma ya da birleştirilmiş bir adalet reji
minin benimsenmesini öğütleyecektir.

Komisyonun hazırlayacağı tasarı ilgili Müttefik ya da 
tarafsız Devletlerin Hükümetlerine sunulacaktır. Başlıca 
Müttefik Devletler bunu kabul eder etmez, yeni rejimi 
kabul etmeği şimdiden yükümlenen Osmanlı Hükümeti
ne bildireceklerdir.

Yeni rejimin yürürlüğe girmesi süresi konusunda, 
Başlıca Müttefik Devletler kendi aralarında ve, gerekirse', 
ilgili öteki ya da tarafsız Devletlerle anlaşmak haklarını 
saklı tutarlar.

(Madde 137-138 Türkiye'de oturan Müttefik Devletle
rin yandaş ve vatandaşlarının haklarını garanti ediyor.) 

MADDE 139.

Türkiye, başka herhangi bir Devletin egemenliği ya 
da koruyuculuğu [himayesi] altında bulunan Müslüman- 
lar üzerinde, ne nitelikte olursa olsun, her çeşit egemen
lik ve yargı hakkından kesinlikle vazgeçer.

işbu Antlaşma gereğince Türkiye’den ayrılan ya da 
şimdi Türkiye’nin tanıdığı bir statüsü bulunan topraklar
da hiçbir Osmanlı makamınca doğrudan doğruya yada 
dolaylı olarak hiçbir yetki kullanılmayacaktır.

BÖLÜM IV 
AZINLIKLARIN KORUNMASI

(Madde 140 aşağıdaki hükümlerin padişah dahil bü
tün yasaların üstünde olduğunu vurguluyor.)

MADDE 141

Türkiye Türkiye’de oturan herkesin doğum, bir ulusal 
topluluktan olmak, dil, soy ya da din ayrımı yapmaksızın, 
yaşamlarını ve özgürlüklerini korumayı, tam ve eksiksiz 
olarak sağlamayı yükümlenir.

Türkiye’de oturan herkes, her inancın, dinin ya da 
mezhebin gereklerini, ister açıkta ister özel olarak, özgür
ce yerine getirme hakkına sahip olacaktır.

Yukarıdaki paragrafta öngörülen hakkın özgürce ge
tirilmesine karşı herhangi bir saldırı, ilgili mezhep hangisi 
olursa olsun, aynı cezalarla cezalandırılacaktır

MADDE 142

1 Kasım 1914'ten beri Türkiye'de ürkü (tedhiş) rejimi 
bulunduğu için, İslam dinine geçişlerden hiçbiri olağan 
koşullar altında gerçekleşmiş olamayacağından bu tarih
ten sonraki İslam’ı benimsemelerin tanınmaması ve 1 
kasım 1914'ten önce Müslüman olmayan bir kimsenin 
özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendi isteğiyle İslam’ı 
benimsemesi için gerekli işlemleri yerine getirmedikçe 
Müslüman sayılmaması süregidecektir.

Osmanlı Hükümeti savaş süresince Türkiye'de yapı
lan topluca öldürmeler sırasında kişilere verilen zararları 
en geniş ölçüde karşılamak için, 1 Kasım1914’ten beri 
herhangi bir soydan ve dinden olursa olsun ortadan yok 
olmuş, zorla götürülmüş, gözaltı [enterne] edilmiş ya da 
tutuklanmış kişilerin aranmasını ve kurtarılması için ken
disinin ve Osmanlı makamlarının tüm desteğini sağlama
yı yükümlenir.

Osmanlı Hükümeti zarar görenlerin ailelerinin ve ya
kınlarının yakınmalarını dinlemek, gerekli soruşturmalar
da bulunmak ve sözü edilen kişileri özgürlüklerine ka
vuşturmaları için buyruk çıkarmak amacıyla Milletler Ce
miyeti konseyince atanacak komisyonların çalışmalarını 
kolaylaştırmayı yükümlenir.

Osmanlı Hükümeti, bu komisyonların kararlarına say
gı gösterilmesini ve özgürlükleri geri verilmiş herkesin 
güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamayı yükümlenir.

MADDE 143.

Türkiye, soy azınlıklarından olan kişilerin karşılıklı ve 
gönüllü göçlerine ilişkin , olarak Müttefik Devletlerin uy
gun görecekleri hükümleri tanımayı.yükümlenir.

Türkiye, karşılıklı göç konusunda, Yunanistan'la Bul
garistan arasında 27 Kasım 1919’da Neuilly-sur-Seine'de 
imzalanan Sözleşmenin 16. Maddesinden yararlanmama
yı yükümlenir. İşbu Andlâşmamn yürürlüğe girişini izle
yerek altı ay içinde, Yunanistan ile Türkiye, Yunanistan’a 
aktarılan ya da Osmanlı kalan topraklardaki Türk ve Yu
nan soylu halkın karşılıklı ve gönüllü göçüne ilişkin özel 
bir anlaşma yapacaklardır.
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Bir anlaşmaya varılamaması durumunda, Yunanistan 
ve Türkiye, Milletler Cemiyeti Konseyine başvurmak hak
kına sahip olacaklar ve Konsey sözü edilen anlaşmanın 
koşullarını saptayacaktır.

MADDE 144.

Osmanlı Hükümeti, Bırakılmış Mallar [Emval-i Metru
ke] konusundaki 1915 tarihli yasa ile ek hükümlerin hak
sızlığını kabul eder ve bunların tümüyle hükümsüz ve, 
gelecekte olduğu gibi geçmişte de, geçersiz olduklarını 
bildirir.

Osmanlı Hükümeti, 1 Ocak 1914’ten beri, topluca öl
dürülme korkusuyla ya da başka herhangi bir zorlama 
yüzünden, yurtlarından kovulmuş, Türk soyundan olma
yan Osmanlı uyruklarının yurtlarına dönüşlerini ve yeni
den işlerine başlayabilmelerini, olabildiği ölçüde kolay
laştırmağı resmen yükümlenir. Sözü edilen Osmanlı uy
ruklarıyla, bunların üyesi bulundukları toplulukların malı 
olan ve yeniden bulunabilecek taşınır ya da taşınılmaz 
malların, kimin elinde bulunurlarsa bulunsunlar, bir an 
önce geri verilmesi gerektiğini Osmanlı Hükümeti kabul 
eder. Bu mallar, onlara yükletilmiş olabilecek her türlü kı
sıtlamadan ve vergiden sıyrılmış olarak ve bugün onlara 
sahip olanlara ya da onları ellerinde tutanlara hiçbir 
ödence [tazminat] ödenmeksizin, geri verilecektir-, şu ka
dar ki, bunların, mülkiyet ya da elde bulundurma hakkı
nı kendilerinden edindikleri kimselere karşı dava hakları 
saklı tutulacaktır.

Osmanlı Hükümeti, gerekli görülecek her yerde, Mil
letler Cemiyeti Konseyince hakemlik komisyonları atan
masını kabul eder. Bu komisyonların herbiri, Osmanlı Hü
kümetinin bir temsilcisi ile, zarara uğradığını öne süren 
ya da üyelerinden birinin zarara uğradığı savında bulu
nan topluluğun bir temsilcisinden ve Milletler Cemiyeti 
Konseyince atanan bil’ Başkandan oluşacaktır. Hakemlik 
komisyonları, işbu Maddede öngörülen bütün istemleri 
inceleyecek ve bunları basit yöntemle karara bağlaya
caktır.

Sözü edilen hakemlik komisyonları aşağıdaki konu
larda buyurma yetkisine sahip ‘olacaklardın

1. Gerekli görecekleri her. çeşit yeniden yapım ve 
onarım işleri için Osmanlı Hükümetince işgücü sağlanma
sı. Bu işgücü, hakemlik komisyonunca sözü geçen işlerin 
yapılmasına gerek gördüğü topraklarda yaşayan soylar
dan kişiler arasından sağlanacaktır;

2. Soruşturma sonucu, topluca öldürmeler ya da zor
la yerinden etmelere eylemsel olarak katıldığı, ya da 
bunlara yol açtığı kanıtlanan her kişinin görevinden 
uzaklaştırılması-, bu gibi kimselerin malları konusunda alı
nacak önlemleri komisyon gösterecektir-,

3. Bir topluluğun, 1 Ocak I9 l4 ’den82 beri, mirasçısız 
olarak ölmüş ya da yitik bulunan üyelerinin bütün taşınır 
ya da taşınmaz malların kime aktarılacağı. Bu mallar, 
Devleti yerine, topluluğa aktarılabilecektir;

4. 1 Ocak 1914'den84 sonra, taşınmaz mallar üzerin
de yapılan bütün satış işlemleriyle, hak yaratan işlemle
rin geçersiz sayılması. Bu malları ellerinde bulunduranla
ra ödence [tazminat] ödenmesi, geri vermenin geciktiril
mesine bahane olarak kullanılamayacak biçimde, Os
manlI Hükümetinin yükümlülüğünde olacaktır. Ancak, 
sözü edilen malları şimdi ellerinde bulunduranlarca bir 
ödemede bulunulmuşsa, hakemlik komisyonunun ilgili

ler arasında hak gözetirliğe uygun bir çözüm yolu kabul 
ettirme yetkisi olacaktır.

Osmanlı Hükümeti, komisyonların işleyişini ve kesin 
nitelikte olacak kararlarının yerine getirilmesini, olanak 
ölçüsünde, kolaylaştırmayı yükümlenir. Bunlara karşı, 
yargısal ya da yönetimsel, hiçbir Osmanlı makamının ka
rarı öne sürülmeyecektir.

MADDE 145.

Bütün Osmanlı uyrukları, yasa önünde eşit olacaklar 
ve soy, dil ya da din ayrılığı gözetilmeksizin aynı yurttaş
lık [medeni] haklarıyla siyasal haklardan yararlanacaklar
dır.

Din, inanç yada mezhep ayrılığı, hiçbir Osmanlı uyru
ğunun yurttaşlık haklarıyla [medeni haklarıyla] siyasal 
haklardan yararlanmasına, özellikle kamu hizmetlerine 
ve görevlerine kabul edilme, yükseltilme, onurlanma ya 
da çeşitli mesleklerde ve iş kollarında çalışma bakımın
dan, bir engel sayılmayacaktır.

Osmanlı Hükümeti, işbu Andlaşmanın yürürlüğe gir
mesinden başlayarak iki yıllık bir süre içinde, Müttefik 
Devletlere, soy azınlıklarının orantılı temsili ilkesine da -. 
yalı bir seçim sistemi düzenlenmesi tasarısı sunacaktır.

Herhangi bir Osmanlı uyruğunun, gerek özel gerekse 
ticaret ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın konu
larıyla açık toplantılarında, dilediği bir dili kullanmasına 
karşı hiçbir kısıtlama konulmayacaktır. Türkçeden başka 
bir dil konuşan Osmanlı uyruklarına, mahkemelerde, ister 
sözlü ister yazılı olsun, kendi dillerini kullanabilmeleri ba
kımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır..

MADDE 146.

Osmanlı Hükümeti, tanınmış yabancı üniversiteler
den ve okullardan verilen diplomaların geçerliliğini tanı
mayı ve, bunları almış olanların, bu diplomaların tanıdığı 
yeteneği gerektiren mesleklerde ve sanatlarda özgürce 
çalışmalarını kabul etmeyi yükümlenir.

Bu hüküm, Türkiye’de oturan Müttefik Devletler uy
ruklarına da uygulanacaktır.

MADDE 147.
Soy, din ya da dil azınlıklarından olan Osmanlı uyruk

ları, hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki 
Osmanlı uyruklarıyla aynı işlemlerden ve aynı güvenceler
den yararlanacaklardır. Bunların, özellikle, bağımsız olarak 
ve Osmanlı makamları hiçbir biçimde karışmaksızın, gider
lerini kendileri ödemek üzere, her türlü hayır kurumlarıy- 
la, dinsel ya da sosyal kurumlar, ilk, orta ve yüksek okul
larla, başka her çeşit öğretim kurumlan -buralarda kendi 
dillerini özgürce kullanmak ve kendi dinlerini özgürce uy
gulamak hakkına da sahip olarak- kurmak, yönetmek ve 
denetlemek konularında eşit hakka sahip olacaklardır.

MADDE 148.
Soy, dil ya da din bakımından azınlıklardan olan Os

manlI uyruklarının önemli bir oranda bulundukları kentler
de ya da bölgelerde, söz konusu azınlıklar, Devlet bütçesi 
ile, belediyeler bütçesi ya da öteki bütçelerce eğitim ya 
da hayır işlerine genel gelirlerden [kamu gelirlerinden] 
sağlanacak paralardan yararlanmaya hak gözetirliğe uy
gun bir ölçüde katılacaklardır.

Söz konusu bu paralar, ilgili toplulukların yetkili tem
silcilerine verilecektir..

MADDE 149.
Osmanlı Hükümeti, Türkiye'deki bütün soy azınlıkları

nın kilise ve okul konularında özerkliğini tanımayı ve buna
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saygı göstermeyi yükümlenir. Osmanlı Hükümeti, bu 
amaçla ve işbu Antlaşmanın aykırı düşen hükümleri saklı 
kalmak üzere, Müslüman olmayan soylara kilise, okul ya 
da adalet konularında Sultanlarca verilmiş fermanlar, 
hat'lar, beratlar ve bu gibi özel buyruklar ya da fermanlar
la, Bakanlık ya da Sadrazamlık buyrukları ile tanınmış ay
rıcalıklarla bağışıklıkları tümüyle doğrular ve gelecekte de 
destekleyeceğini bildirir.

Osmanlı Hükümetinin çıkardığı ve sözü edilen ayrıca
lıklarla bağışıklıkların kaldırılmasını, kısıtlanmasını ya da 
değiştirilmesini öngören bütün kararnameler, yasalar, yö
netmelikler ya da genelgeler geçersiz sayılacaktır.

İşbu Antlaşma hükümlerine uygun olarak Osmanlı 
adalet rejiminde yapılacak her değişiklik -bu değişiklik soy 
azınlıklarından kişileri etkilemekte ise- işbu Madde hü
kümlerinden üstün sayılacaktır.

MADDE 150.

Hıristiyan ya da Yahudi dininden Osmanlı uyruklarının 
önemli oranda oturdukları kentlerde ve bölgelerde, Os
manlI Hükümeti, bu Osmanlı uyruklarının inançlarına ya da 
dinsel uygulamalarına bir saldırı sayılabilecek herhangi bir 
eylemi yapmağa zorlanmamalarını, ve hafta tatili günlerin
de mahkemelerde hazır bulunmamaları ya da yasal bir iş
lemi yerine getirmemeleri yüzünden, haklarını hiçbir bi
çimde yitirmemelerini yükümlenir. Bununla birlikte, bu 
hüküm, bu Hıristiyan ya da Yahudi Osmanlı uyruklarını, 
kamu düzeninin korunması için, bütün öteki osmanlı uy
ruklarına yükletilen yükümlülükler dışında tutar anlamına 
gelmeyecektir.

BÖLÜM V
KARA DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNE 

İLİŞKİN HÜKÜMLER
(Madde 151-207 Türkiye'nin kara, deniz, hava kuvvet

lerini sınırlayan hükümleri içermektedir.)
(Madde 178’de Boğazların güvenliği tamamen Mütte

fik Devletlere bırakılmaktadır.)

BÖLÜM VI 
SAVAŞ TUTSAKLARI VE MEZARLIKLAR

(Madde 208-225 savaş tutsakları ve mezarlıklar hak
kında ayrıntılı hükümleri içermektedir.)

BÖLÜM vn 
YAPTIRIMLAR

(226-230 maddeler müttefik kuvvetlere karşı işlenen 
savaş suçları, yargılama gibi hususları ve uygulanacak 
yaptırımları içermektedir.)

BÖLÜM VIII 
MÂLÎ HÜKÜMLER

MADDE 231
Türkiye, Almanya ile Avusturya- Macaristan’ın Mütte

fik Devletlere karşı açmış olduğu saldırı savaşına katılmak
la, Müttefik Devletleri, tümüyle ödemesi gereken her çeşit

yitimlere [kayıplara] ve özverilere uğrattığını kabul eder.
öte yandan Müttefik Devletler Türkiye’nin kaynakları

nın bu tazminatı tümüyle karşılamaya yeterli olmadığını 
kabul eder.

(Madde 231'den 260’a kadar Düyun-u Umumiye ve mâ
liye komisyonu, işlevi hakkında detaylı malumat verilmiştir.)

BÖLÜM DC 
EKONOMİK HÜKÜMLER

MADDE 261.
Antlaşmalardan sözleşmelerden ve teamüllerden do

ğan kapitülasyonlar rejimi, 1 Ağustos 1914’ten önce bu re
jimden doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yararlanan 
Müttefik Devletler yararına yeniden kurulacak ve 1 Ağus
tos 1914'te bu rejimden yararlanmayan Müttefik Devletler 
yararına genişletilecektir.

(Madde 262 den 317’ye kadar 
Ticaret ilişkileri, (262-268)
Antlaşmalar (269-280)
Endüstri mülkiyeti (281-286)
Mallar haklar ve çıkarlar (287-303)
Sözleşmeler, süre aşımları ve mahkeme kararları (304-309) 
ortaklıklar ve ayrıcalıklar (310-317) 
hakkında detaylı hükümleri içermektedir.)

BÖLÜM X 
HAVA ULAŞIMI
MADDE 318

Müttefik devletlerin uçakları, Türkiye'nin karaları ve 
karasuları üzerinde uçmak ve konmak bakımından tam 
özgür olacaklar ve özellikle karada ya da denizde kaza du
rumunda Osmanlı uçakları ile aynı kolaylıklardan yararla
nacaklardır.

(Madde 319-327 arası müttefik devletlerin uçuşları ve 
Türk hava sahasını kullanım hususlarında teferruata yer 
verilmiştir.)

BÖLÜM XI
LİMANLAR, SU YOLLARI VE DEMİRYOLLARI

(Madde 328-373 Türkiye limanlarının demiryollarının 
işletilmesi ve çeşitli genel hükümler içermektedir.)

BÖLÜM xn
(Madde 374'ten 413’e kadar Milletler Cemiyeti tarafın

dan çalışma hayatının örgütlenmesine dair hükümleri içe
rir.)

Madde 414
(İş hayatı, çalışma koşulları, grev ve örgütlenme konu

larında bilgi içermektedir.)

BÖLÜM Xffl 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

(Madde 415-433 antlaşmanın uygulanması, ticarî uy
gulamalar, arkeoljik yapıların ve eserlerin muhafazası hu
suslarında muhtelif hükümleri içermektedir.)

GEORGE GRAHAME. 
GEORGE H. PERLEY. 
ANDREW FISHER. 
GEORGE GRAHAME. 
R. A. BLANKENBERG. 
.ARTHUR HIRTZEL.
A. MILLERAND.

F. FRANÇOIS-MARSAL. 
JULES CAMBON.
P ALEOLOGUE.
BONfN. .
MARİETTİ.
K. MATSUİ.
A. AHARONİAN.

J. VAN DEN HEUVEL. 
ROLİN JACQUEMYNS. 
E. K. VENİSELOS.
A. ROMANOS. 
MAURİCE ZAMAYSK!. 
ERASME PİLTZ. 
AFFONSO COSTA.

D. J. GHİKA. 
STEFAN OSUSKY. 
HADİ.
Dr. RIZA TEWF(K 
RECHAD HALİSS.

Not; Bu metin Seha L. Meray’ın "Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri” adlı eseri esas alınarak hazırlanmıştır.
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